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Weinig k1'&chl. hbl LondollscbetraclaBt van

i852 heeft g~had,wee, ieder die de gesohiedeuis
van de laatste tmntig jarell heen nagegaan. APD
den eeDenlmnt had men . de deeu8.che partij die
door ' het · EiderparlemeniSleeBwijk.HoIBtein voor
gosd ann ~cb wilden ' Terbiridim, aa~ denanderen
kant de duitsohe pau'tij . met. ,denhertog van Angus.
tenJinrgaau het boofd. die liietS liever dan ' zelfatandig wildeblijven• . ZQnderLioger tractaat aIs het
Londoosche ill zeldell' gei.lQten; op loseer scbroeven
althru;s kon bet ;ti~t, 'l'er . )'Ville . van ' de integriwit
d~ deausobe monarchie werden CbristiAn Ton Son·
' darb. Gliieksburg . oak Sleeswijk. Holstein ge·
waarbot.gol: Men weet acbter dat die erkenning Diet
algerneeti Was: de bondsdag weigerde het va!tgestelde snCOliasjeregl in Denemarken te erkennen; het
hnis Ho1stein- AUgulitenburg ala mallnelijke linie hel
eenige .. geregtigde op de hertogdommen evenmin·
Ziedaar dengrond Tan de voortdurende oogeltikkige v~honding van Pr~iaAen tegenover 'De'n emarken. ,
Gel'en :we intDsaeben den tegenwoordigen duitscbeo Rijksbnselier .de !let dat hij .Ie aanleiding tot '
,Ijoe 'p:ro,issoJIllWie wist af te wacbten. Want hoe
ov.rmoedi~r Dflo.emarkeu tegenover het duitsohe
eleDi~nt· in ,zijneoislaat werd. boe gem ..kkelijker hat
een Duitschen ambitieusan br,oeder viei van scbreeu·
.. ..wanel OBregt te spr~keo en . al. ecbutsongel Elbe
en, Eider oTer te 'trek ken: Men we~t bet, in zoo·
ver 'beatond er wl:lleiding gelloeg. Het Duitsehe
, ~olk' I<WaID ' in de grool5te verdrukking; vooral .
in8leeswijkwerden ' tegon alle · regele van ataatabeleid ,in slecbta · deen~he_ ond'erdanen . als ambtenaren
aaog~sj;eld, ' . -itr' cQnrallten en bierhuizen IUln de
~a . ' Bte .kritiek ...~renblootge.teld, Er. was in
dlen tijd -:- we bedoelall bet ToorjlUlr van 1850een deenscb predikant die naauwelijks ~oor d.in eersten :keer in Sleeswijk de , preekstoel beldommen
bebbonde,. vooral de DuitBcbers aa1:spo!!rde tot christehjke hereenigiog met Iinnne Deensche broeders.
De T~~htpartij . die · DBar aanleiding van die preek
's avonds in een koffijhnis plaats had. was de voor·
bode Tan het bloedige bedrijf bij Duppel, de voor ·
bode ~vellS van een pruissiscbe politiek die . konillgen en prinsen bot hUDne ontnam en anderds·
nen als a,c hapen ' verkocbt.
De, klagten Tan de deensche duilioche'rs werden
in ,het ,Buitenland in den eersten tijd Taaanwelijka
' gebOO?d eo ,Denemarken d&Cb t dlUlrdoor z"nder eenige ailrzeling. de ,uuie verder ' tot stand te kunnen
brengen. rie ,meuwe Rijkaraad zou zOO worden zame"8'e~l(1 : rlfli; np. "~"t~~t{omm~l1 nH.ij " i" np m1T'1_
'derheid waren en ,d03 onder een drnk kwamen die
een ' 'despotieke meerderbeid bon zoo willekeurig
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DJI llitela/f .ande io.ob.ij.i~g ·,06" d8e~l!lo~~
'n .. ' de djatibo••che.n Re",b'o. e ..:Ti1.o..~ i. de yolgdde;
D. , beer P~,a';' Batavi!l..... t~e "argon).'· '
hee~o Bussmren M:a.· PIBTll1lw.~ Toor f 86700••• j ......
Da Kapiteiu 'Obio ••• .BBH 111: ' SA.K 000. f 82900;,
• jaare'. "
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Debeer, M_ ,.T. TRoon id. g.m.~tigda ,a .. del' be,e r
J.' .H(I'~I9, m~t d~ , ~,qrgttli . de. ~~~f~~ : ~)ll ~~"':lI..: e~
,lIInulr., .aI8. agsot .00. do Ro~lerdamlCb. Haude).- ,
'vereeoiging, ,"oor f 81225 's jaare.
.
Da b'eerSoJITBB8, 'inet 'de borgeo,de hii.reD KiImI.
KBL eo ERDBarmt; 'ad , f 81;112 ." jaan.
Bij de.e iOBcbrij'ving b8~ft .iob ' ean .elduam en teo
. ,enl aardig gev." i focrge~n-.. De mee.Bte.n dar iOlchrij;.
,erB "areD in de , waao gcbragt dat , hnnoe otdkke,n _
geul.,ld kon~en worden iogeleyerd; en ·.in dit . mi.ay~
.land ocbijat ook de re.ident ,gedeeldte 'b..boon. , di ..
die otukk." n . zonder bodeaking heeft aaogouome'l. ,Iotnl:
'icben apreken . de voorocbriften der aonbeatediog ,: dni·
aelijk, De heer Ve.ploegb ••gt io zijne hakendmakiog,
(Zie J..... be·OOor.nt v.n 1 Sept. II .)
••, dot op d" i08cbrij,ing en de io •• brijviogabillet.t en,·, aI~med6 ~n . ~~nlien V~ll d.e· wijze ';t'.~~ 4& ~
beolediog 081 wordeo g.bouden, ,tqepa_lijlt cullen lijO
d" vooro.~ri.ften 'an art. 7 (6e~alo. , til ,In. , ,u;,,,,,. eo
par.• oan a!. 3) en •. " En oIaao We' Iban. be' bewoat".rtik.I' 7 .ao h.tR;'glem.olopbet bondon
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Mell ' k~nt bet ,)verige,: , be~ tractnat van London
werd 'dell 12 Mei 1864 door Oo~tenrijk 9nPruissen
verscheurd: in Sleeswijk - HolMtein bad men vrij
spel. De DiippeJer schallsen werden ' met goed gevolg bestormd: ,Frederici.. werd onirnimd; Al8fln
veroverd en ei!ldelijk de vrede tnsschen Denemarken
O'"~ter!rijk 'e n Prui!3en voer g09d. geteekend: de
koning van Denemarken deed afstand van Sleeswijk,
lIol.lein en Lauenbllrg. Waa. verder de zaak op neer
kwam weten we nit de conventie vaD Gs.iein. Sle9sw'" jk zouaan Prui.sen. 'Hobtein "an Oostenrijkkotnen
en LSllenburg kWB'1' bij koop IUIn den koning van
Pruissen. De b.ste baven. Kiel, kwaui eveneens
in diens mngt.
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HUDI~ de . eeDig~ ~aa ~ie aa~ : di~ "!,oo~~aar:~e , ~~t:to .
,olduo, .ao bij ge.oog.lijk met dO~ bnit b~~g..n ~
Waot o,er beh segel kao ookg.e~,ere.bil ' b.....;
boeveel dat hier, .be,drago'o mo~it. i. te viuden i~,
Sthl . 1817 no. 50. art. 55; wallt bier io .lechta
aprake von _oo<loepi,... ,borgtogt. Mel! lion d.. .. - "
•• 0. aegel ... n / Q.50 0018taBo . N.lIIe" ... ,bethoog.
oto b..trag. de. iu•• brij.ing iu , ..nIDerking. , dan koA '" ,
d. eenig.ine :Q9yolledige red".tie ,a~ do
OOnraot bet gonrarD'e.m.Dt ..el
.1. j
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Kunnon we ons IDet helllog op deze feiten
tbans verwonderen over hetgeen ons in de laatate dagen uit Europa werd berigt? De Denen hebbeD in
Sleeswijk 'geen rust. en sommigen hanner ZijD genoopt bun land te verlaten, Oft berigt heef\, ' be·
teekenis; op nieuw gep.ft het een bewijs, van een
pruissomanie die geheel J)uitschlaDd tegen zicn ' in
'I harnas jaagt.
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H.t verwonder! ona ten alotte dat de Locomat;i.L
dis, nur bear eigen .·bekentenil!l, Eoo.,e~l ,an · .pD.~~ic
. api.it" boodt, in ' ha.e tol in b.t ooei.Ddige b••IiaaIdit
pl .... !a~Hjke aankond!ging ... 11 de ~i,tbe.~iug• . nie', t...
vena de IUIndaeht.:vail belaoghtollend,en op het een,alllUl'
de. beoft, ge.eotigd, Tban. ~ijll d. moea"en tot .0Moe;,
niu;: , ..n deo beer RI1DIO gefopl. tonaij de. he.......
VEIIPLOBGll en' ~BIUUAT er me' Reo.... nd....
mogteD deoke.o.

0'"

Borneo'. 'Westku.st·eo' ~nlltou .

Magf gaat boveD regt. Geen good staataman
de halzen die
wieno devies bet niet is; maar
er onder gebukt moeten gaaDI
R.V,
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lalOMChu wemU ..... bele:<a:gbe1tbead:n. orrijgela&ea. ook op "14ler

a.goo.
ruoL u"e band 01' mij!" (4ij oc/"eit .... g ....cllt laatnch
hooren. .4ri~ fOis~"t Ta. sijiJe t,anen a/ en 'D~6ergt Aine

hoooe briCt'eo un bet JH»tha~.f

'n

te dOlo. bea:orgeo.. -

'\VIS aebten be.t . oiet te onp... , den,endnmeeJten
bier tot .plaato. a~ot te maken op hO!t ~de
't:I' OV~ '~g"~ . 0,,0 p~o' ~eiseb ff~r~oop 'an . _QO~t'~'
pre,iaiin. ' Nog onlango werden .~ bie.op pnbiie...
. vandaLia proviBiso . verkocbt, waaronder t'el~ die reoda

Mi.keot 'm' 'als happeD kaoteleio,
Daar ook bij mij bet ;~rieDd, beialeD!H
Bet slot IJteede is yas 't oude re(ereiD .

atDUloemng.".)

TweedeTooneel.
.JrU. 0-,1.
6uignuJe 'UUIr 4ri. I,.den~,)

.Je dienaar, Me~r! je dieo.arf Ga citten, ga cit·
.go! (..., ~ .1m. ~.) G~ .ie' er . erg
vermoeid nit. Zeker eene '~rre .f'oet.reis gemaaktP Ga
Iilt6u! (IIij lMdI II. .' - . .u..J GaJr,l

Aan.. (<id "'~"tteruh)
c....:V..rpliobt, goode frieod! Ja,. ik ben ."".. ver'moeid.
ofJk,hoon ik ....daagg.eDe · .erre ..is beb gam..","
liar den ..enendeg iii men .poedigar,ermooid dao
den .ndere~ "
.
_ Gil'fllIlT.

.D~t oeg J'. _el! Dat seg J'e ..el! lk ....g ·ma
, .~., ,.ee
, t
je~ oint bet precies ,ook z66 is: met bet drinken 'lID
wijn .oJ' .tarken .drank: d.... eeoeo Itee. ","n je e. ook
meer Yan .erdregen daD deo anli"reil.keer, 1k>.oDje
, bier.~lID m..... ·cbul etaaltj.kUDn60 ' vertjlUeD uit
~n - ik wi! segg'en, 'uit bet I.yon 'ap mijn"kIHtan;
m..... iklnag niet Bit da l!C1iOoI klappen. In eendrok
ba.ocbte barbetJaIa de&e,sie ill, g~OOnren .
e&Q3
din~eodle, ale de_deD oorenlu!ddeJl;~jwat.....
s~en, ~ 'UiobllODden ,brengea; - . , oooabiilfug,
w~"ja,ait ,d e oohool k1appan nilt niet. (iii Mgt.
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.Nn maatj .... gij habt mij .oli•• niel ,e"tun?Hoe beat gij?" ,
'
GOTIIII'r.
, I. beet Go.art 'BNndel... Mear. mllar. H _ t
ik boop Dietioh! Menee. I:'etmij kiralijlt al ,....in.n;
m_. , ,iet .D,.· a1. Meoee. er niet op' taile,,', b!!d, siet
u,.oo if< :Meoeer meildelijkwilleD ~ei_k~n. ot .Lit
eent de . ....i\ y~ mijn middagoiaal &oil mogeo 8"b.w
o

(mag

.
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' .~~i honge~ heb: i~ iilrl; m_~D glaa
Wijo_ iDa -.!tea." , '
GoftJao. ( _

.,6Jrfn gtIfIIIM.)

.lIt "aa1 n_' . tarliIolldIiliIpeD:. ··(~."

fI-l-,- op ta/d .....;)lJletoi. heta!. Nogieta

Wat daugellenr'bij~_ of Wijn"
.. ~ . . ..!T'~lIijlerl~~ .~

" lltD_.fIij ..... ~tIij\l~ ,
""."

Mgn .lJNJjDnJir'Ol" heeR meDig leea
Bij " glauje..go .oorbij 'dGen gun;
N& sOOt gellont "en lel<k ..ron boot, .' _
Zoo m..nig vroolijk op doell .teao.~
Rier hoort meo " daoglijk.. b' nien... verbalen:
VaD pnlitiek enmag·"'n ReiD,
Die eeomaal all•• w.g komt baleD.
, Ook i~" 00 Goof. den ·ka.teleio:
.MW nn o,or_at , aodore! ·n bel!' Mooeer Diet
boozen binne.w.mell'; en ik boop Diet dat Meoe.r lan~
boeft· moeten nobRID.We Wen joist ' .anla(el eo'
we ba~c!~ · van middageen ' eXClaatje;ftot. zi.~ 0,: mijD
d\>Cbter Keeio . .nd~tboiagekomeD' enmijil'roU:w .

Ik "'D""h 80n en , .od.~ omtrent ,dit ,'dorp "0 aijoe be·
·wonen to vernemeD."
GOTBRT. ' (Ie,. Iii";)
.IlI ..00 dat dat h'er•• bap mij'met mat liet! n bali
Dog ni ..t half genoeg g..gelen! , B,o 't i., . VaD lDidd,~ '
jniot 000 lokker, &raktetie, IereeI'e 'an Kee!" (,6f ~II
mel fIJ./gefJ.l/nJ ""!" <ifu miiag,)

ken; nnt, ,iet-o. ik ..C jniot "D . tafol, eo iii heb
b~ft ' D ' mer.e.eUlIla:a -pboord; '''I~t, "ee~ . Q, r&D ' bO,llger .'fOOl' dr~e~ It ~'~·.m bie~ om ~D gt.. ~ ha.I~n!
morgeo hebOOn .0 eOD grootbeer rot gaotgekreg.n,
d.... Keo b.... g"'" 1iel!!Okeohad, eo 'ik ,er ·,d u. &sn '
80a adalijk beer. een Baron, .... ·mijnS... beeft bet.
ta. kurt kwam. Mag it 4erbaivegaan"M j. , bIieAP It
daarom _ druk;. .....t.iiO'n Baron i• .b.h"" Oplijii
koin gaoY' ta ...g,'endan, lullan " ";' ......... ' 00ig1Oll(
.. elfen~ 11""""0. jni.t a1. aUe grootaloi.teo oiiDlk ' gl ...je· Q.~den y&lreepp¥keo ..:.
gmtdI'; ; ~ BIt. ala 'M m ill ol~ inelk ta broi<kelenbebbe\l; .aotelat .' _ owtOo.t <id_ Jt. . tIar~',",-.) Hi. WtNft
. b.bbeJi metalle g>QOte lui. en van hun litei kll!Ulen . boet. Daar komt ,0018 &rOO; Diebe;'D;, .1Iijtl .~ ,
... gas. 1OIIp aten.WI! Menee• .001< .uiet ...'et8n?"~et .&1 ge,nld: &deDjke . magen, ""hij<ien Bie& 'grocIt
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Hoe mensehlievend Proi".D op zijn beurl te
werli ging in Sl~e.wijk, weet ieder die den nl\8tn
ManteuITel kent: de rol van , Denemarken werd io
omgekeerde rede gretig overgonomeo: aUes ' voor
den Dnitaeber. nieta vllor den ' Deen .
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a.i · mu . ~ . •11lifuls V"OOt de POlt om d. ·0011 ii· d. ' :~~a.
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·Samarang.
Mu.anse;8.nd ~~darende de ,
; tnaond Novetnber. '
Nienw'e Moan:
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. E.~relil K"o~e. 17
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IoitUs/\eben kW8m na "herhaalile tilsacbenkomst
v8nPraisSdn en OOiltenrijk , eell traolllletie' tbt stand;
Die tranaactie was bet Eide.l'pariement, terwijl .: in
den .Koning alle msg~ geeonee!ltree,r d ' bleer. 'M!!ar
hierdoor ' waren d? hertogdommen ge~n~ziris , be,Vl'edigd. zo,o iang bun geeQ zelfstandiglieid. werd ' ge'
gond, bleef hun . toestand v:erdacbt. Docb Diets bi~lp;
zelfs de stem van lord Russelniet. De Deensebe regering ov,ervJeugelde Sleeswijk. en Holiltein's rag ten
werden zoo goed als verk~chl: Wescbrijven nn
'jaar 1863: we berinneren ' ons den schrik dien bet
telegram van d. oorlogsverklllring . toen in . Nede.·
land ' te weegbragt. De boogleeraar de . Vries !'IOe!
na keonisoeming daarvim uitgeroepen hebben . ,.•God
beware Nederland!" Geen wonder. -AI 'bewogen ilcb.
de pruissisehe baj",metteo minder 'o aar onze ~rens.
het feit dRt de Teroveriogspolitiek op nieuween
begin had genomeu bestond.
.
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In de Locomoliif le.on wij .:
.
V.u..eniniaod.r nit de. Afdeeling K~.ndal ootvi·o.
gen wij een , 8chrij ven" waarva,n de, verta,l ing luidt ', ala

.o!~;~k';o .ao .eoig g.wieht ·k8·~ iku ni~t · meld.D;
iD do laatote dagen kwameo die ni.t .oor: Alleeo deel
ik u mede, ·dat ov.ral do bevalking be.ig i. bare deeea,

SIlHBBPS··B.HRIGTIiN ;

grondaD dQ.u.rI~uim te verdeeleD, waa.rmede . de me~8telaudbouw81'8-. ~er i~g8Domen zijn.
.
• Minder goo.tig. moot i k mij uitiateD o.vor don ga,

Aangckomcn

sondbeid,toest&od; koort.lijd.rs "~ntam.lijk menigvoldig on de chole~& is DOg . niet geweke~'; Van daze
laatote komen .ebt.r •• nd.rlinge govallon voor. Ik
ql ar u een pilar mod.deelen.
Bmm bod· om 12 or. met "ijo vrouw . bet middag.
maal gebraikt e~ . zat durna wat m~t bur te praten,
toln ·de.e een8klspe ov.r . buikpijn begon Ie klag.n.

R .ionw, GezBgtoerder_

p:::,d'H!r:~a~, SBlatiga H.

.

TIMOR

scbrijft

Derd. Toon.e!.
D. Bar.... Am
&IION. (Raa., I,edtrule.)
.Gooden·middag, lIlijn .... Mijnheer! (Ierug.c},rikkende
.,. ter .ytk.) n.t gencbt beb ik meer .gelieD; maar
waarP" (Aii .• Ianl i. a'pei...)
.!BIll. (I... ziitk.) .
• W.lk .one ote,k aprek.ode . gelijk.nis! En wat al
tr.urig • . h.rin.n oring.n roo.pt !Iat · gelaat' in mijn g ....
bengen t.mg! Vreenid! oon bij deoelfdo .ijn, en hier?;...
Maar 't .ijo ,eker elecbta oogegronde vermoed.ua. De
kaot.leio. ~gt immero dat bij •• n B~ron . 11,.n er .ijn
100feel . monoeh.n op . Goda wijde.n aardbodem, di.: op
elk... · g.lijk.n! En , toch, de gel~koDi. i• .al ' ••r . tref,
r.nd! lk . wil tooh oeD. eon pro~fja· n.m.n! (/ot t/e1!
B"".... ) .. Hel cal mij ..n8"DMm lijn, 0 wedar ta ioo.
gen le.r.n kilnne. eli ••nig. oogenblikk.o mot ute
mqgeD ' ·keu~e~en:.. Ga.. 1t~~~fD, ~i .~k ~ u . ,e~oken mag!"
(4";' "I ••'IT tka .B_' ~. .w.lbij de ttI!.I.)
· :&Rolf;
,
Waar.uhtig! in .......Wil v... ~ijn .erond.rd gelaat
en .erandering in .k1~ing, ·gel!>of ik ilat· bij d... lfde
, ill (~tme') . Met
~ijnbeer! . (Ur zijtk.) Ik
.b edriegmij ni,St: bij ·i. betlD'wondat ·de ,eot .atiktel"
gad oi#es.)
.. .

geuoegen;

pv

AmB. (..-:: ~ glUllltkea

• Mag

ik~~gh.. ~.in=b~"';=k.,.d._)

17w w!lcijU, .1dijnb8er de ·~ ..

. .U;'~l'!;'·
,. ; ;. . .....
_".!
,. . "Ida

BAtI.... : ~)

.bDI" . .. . ... ..

.

.

.

.~~;' . Il~~dClrp /iekeDd.en~

~bJ '

t.og t. blijmP ~f81iMktfi.l~' .poe.

.' :

Spa.oje. , .
Een uleot.. Oa . . .ll&t; over
OarUiIoten:

Di,,,,,nlo-meulng. f II,U6,S67.88 . Kapitaa!. .•. . . f
Beleeuing..rekeoia.g. 15.012.900,- Resenerood.. .
H~thekeD en.
.
Benkbilletten

SOBO.lBlilA. De Ie luit. VAN RuSSUM, tijdelijk t.
Soeraboija, i. o •• rg.plaatot Daar Atcbio, D. officier
v::n ge •. 2e ,J, J . J . GROO. y"n bet ho.pitasl · tl!
W.ltovreden Daar dat te Soerabaija, en de olliciar
yari ge•. 2. kl .
J01'O fan Sooraboija Daar Welt...
..oden.

Oproeping van Debit;eqren en
Crediteuren.
do SIl.matrauha W~ Boed.elkam&r te Padang nl. pD.nvdlter vall dell boedel '1all wi=leD B. C. M. van der Ol ten SiCkeD,
binnen 8 mADuden ua 11 Angu.tal 1874;
1?oor den E:z:..!ntellf iii den hoeIle\ Vlo, wi;leo J . D. Hoogludt, te
BODdcwou o, biueD. 3 munden na 2~ Aogtlltu'j187.-'.
Door de Sumatr. W~D. Boedelkamer ts Padlog io den boedel
vall wijlen F . B eeger biDD en S maandeQ 01 1 September 1874.
'Door den eueuteW' in. deD h,.a. l nD wijleo deD. !leD.
ardllerie A. M. Hoede, te Sottnbai,p.:,?O' or oiterlijlc op
Irij 1815.

lui& . der
1 Ju.n·

D oor de. voogdetee der mioderjarige. tic.deren, i n den boedel van
wijleo Joh . Jac. HeD-dr. Vareotamp. to ' Bata,ia, bic.nen II maandeo
na ·29 Sefwmbe.r 1S74.
Door de COPlUli.uari9ge~ in deD bode! van wijlen deu. l eo Lui t.
d e~ Inf. W. L . E. V. vou. Mau o", te Weltev.re.4eo. .OOL: de" JeD
D~mb e r 1814.

Door den glnerale gemagtigde der en(Soteu.ren tetumentlir 1. A.
MacleoDaa t.e MalaJj,g iD den bocdel "all wijlen W. G. JOUiDg, biaBell drlo m.. Dden na Sl Sepkmber ] 87'.
den ~m.agtigdc K."Y. a"rJijk uri den ueou.teur. in d;en
boedel faO wijleu 8. Waruiock, \e $oerabaija. binoen S wHnden
.. 18 Ootober 18140.

Door

Door 1. Jl)hD8toQ. ge8ubsUt. eJ.eeQkllr in den .boede.1 \'aO 'wijleD
1. Bijle,eld. Cc So6Rbaija. biBBeD drit munden na II October
1874 .
Door L. D. Boode te llagelang, execnteur ia den hoedel V8Jl
.... ;:1,.. ., .T ! !,,:, ,:,.l,,. n _ ... :, ~ ~ ~ ~;: .7 !:.: ';::::..!:=. : ~ ::Q:!::;; ' ~:'::.~..: ;; !,'::";'

lllAa.D.d.e.o Qa 17 Ocw'bu 18.-i.
Door de WOIIo- to Boe:l.lkanusr to S.manmg om aldllr op 2l

:DO':e~ab::w!:~a~:::~erdi~:li&~ b~i~I:~ af~~~:rd:~~ r:~;;!~:
eD. : C. A. St.egerbook. ZeD Illitenant dtr infanlerie.
Doo, dell beredderaar · in den boedel 'an wij1eo
weduwfl F . S. Perret, geb. JOleph, binaeo. een maud
be. 1816.

de
21 Odo·

meHOUW
III

6 . 000. 000 . ~

126,lU.U

Staa.tu cbuld . , . • M ) .920.203.51
ia o>mloop.. S7.4..11 691.60
Belegdnurvefond.,.
125.88) .81 Ba.nlt~alJljgD'"
Spemein 'ae ku.m • 27. 6S0.~lItS5
&iin in 0101..
98.468.2' .
Ma.atmateriw. . . . . .
74S . ~M.07 R.ekeaing:-eooGeboUWeD
meD~
1.818.280 27'
bilair der. .Baal: •
'S9.09Q.60 Dinne ....it. ,. 1 SOS.7U.I05
Dbene rehoiageu. 1.915.0~.70
,t4G.V58,852.8 2
f 46.968 .8.2.82

ea.

. .

D"

.pOOl

m~n

va~· 8amara.U8"

Buit4mland,

Door de uecu.teurs ill den hoedel van wijicli A. R. H . Tolliua
BeoDet. te BaD:4., biDDen 1M maaadeu. oa SO Juqij ISh.

aan den Indiir:
, 10 bet AIgtmten DagMad i. oolaoge vo.l goeds ge.egd .ande eilaDden Rotti en Soemb•. Er .ijn Iie . en,
dio bet laat.te eiland al. een tweede Ja. a Icbild.ran.
M ....r wie d.D Timor·arcbip.1 kent, Bi.t tentand de
•• broDlelijke overdrijviog vaD .ulke baweriogen io.
Soemba beart den r •• identen .au Timor dikwijl. veel
moeite' veroorzaskt wegenB de onhandelbaarheid en
bot waotronwend karaktor vat: de boofden en be.olking, di.e ongenegen bI.ven om blijkdn van toe.ad ...
riDg tot on. beetonr te g.ven. Zekere Radja Soadoa,
die meDig residant om den til;. gelcid had, been er
eiodeJijk in toege.temd eane ontmoeting . wet den togenwoordigen re8ident te hebben en eon vriend8cbap8~
• erbond met de Oompagnie te .Initeo; eene gebenrtenia, W8araan gewicbt mag worden gebecht, daar
'Radja So.doe bij de overige boofden op bet eiland
boog aangeschrev.n .taat.
.Doordien .de gouverD.em"ntB~8toomer DtUioon. tar re-paratie naar Soerab .. ija was vertrokkeu, kwam ~e .An}er
in balf Augnotne van Amboina. Tellto.d kon b.t
pestuur nu ~eDe hoog noodige expeditie met illha e m~
aebe troopeD ui~ru8ten nur bet, oHand Lomblem, een
Van de Solor-.iland... n. resident maakte vao de
kom.t van de A.jer gebrnik om vele .. k.D op RoLti
en I3o.mba aftedoen; VervolgeD. r,ing d. Anj... naar
Lomblem om de b•• olkiog te b.straffoD voor bet pie·
geD vaD ILrandroof op bandel.pranwen. De leo, die .ij
Ul'l'

.... BiDs'; '

Duilache .'B4rk Mikado Lampl.,!, . Bur Boerabaija.

a.r

Wij ont,iogen een selfde berigt; aileen de namen
.eracbillen e.nig.ins.D had o. a. niet Pitboot maar
Oadin wat buikpijn.

G: . .Bi..boret.

Verirokkcnschepcn~

OpataaDde om zicb 'oven' te verwijdereD; fait zij, ee-r

oij nog dria pasteo g.loopen beoft, b.wnatolooo op den
grand, en · was ' binnen weioige minuten een -lijk.
,P1'I'BOOT bad reed, drie. etmalen Ban hevige bllikpijn . geleden, zDD~er te b~fJ.kenJ ~n g.ipg . den vierdeD
dag wedel' ale Laar gewo~Dt_e aan het wert. '. Avondu
tbui. komeod. was hij .eer wei ; 0:0 10 · ore braakt
hij, eobter ·.Ieobts eeoma.I , .en om balf 11 waa bij
doad .
• DJ.uf dB lijD ecbtgonoot kregeo gelijktijdig de
Kewane verechijnael e D del' cholera eo 1edeq drie dagen
.aD fre6selijke huikpijo. Toen hersteldeo 1.8 en waren
wad.r drie dage. gob.e' normaal. D"n 7den dog ecbter 'kreeg de vrouw van DJAN 'eun veroienwden aauvel
der ziekte, en sen half uur later was lij Diet meer
ooder de _Ieveoden.
.Zoo komen er aHerwdge ge'alleD VOOl', . die ge~.eel
'an deD rogel .fwijkeD.
_De rij.tp·rij"en .arieeren bier f 5 tot f 60.50 p.r
picol; de e. rsle '1ualiteit. g"heel wit. geldt oleeilte
f 6
6.25 . 10 de I.at.te jare. beelt men in dit
jaargetijde ni. t .ulke lage prijzeo gekend.
MOfaoboon ton gevolge dar vele regeD8 de aanpl8~t
vaD tweede gewas88D niet, zoo '"tlr: elo.vend 8taat ala
bet vorigo jaar, ~ijn de prijzen vao djagong, keteH ..
eoz. toeh niet hoog. Door uitge:breidbeid fan den aanA
planttr&eht meo ecbt.r h.t tekor. aan opbr.og.t to
• ergoecen.
.
_De 88Dphint .an padi gadoe otaat o.er het .Ig....
meeD zeer goed J terwijl men nn reed!! begonnen is
met de gronden te ' bewerkeo voOr de wcatmoeSSOD.8BBoplant. De bevolkiDg in de.e Afdeeliog i. blijkb.ar
niet' lui, en baar ·t-oekolDst laa~ ILcb guDstig aailzien ."

Schcpcl1~

te SB.~~&-:'.&" . ' -'
.'
Ned. Scho.ner Yo.aerio Saijl · BAlUD . • 11<&£ Yan

. rant aaldo'....

VAN DEN' BRRG, Zt.mhal.

TELEGRAMMEN
Batavia 3 dezer.

EERVOL ONfSLAGEN: d.

kO'll:nie.eo bij d.

p08tdieDst. Ketting Oli,ier en Palm .

BENOBMD: tot Not..ia t ... So.rab&ija Harteva!t;
tot ingenioQr Ie kl. bij de wattltstaat V ~rtlChUer8o, tot
28 kl. H •• k•• , tot 3e kl. Sliakers, ·L.,.rt, O.orv.lt
en Hamming; tot a.piraot ing.nj~nr 1Jpe. en Orok.
TWEEJAlUG VERLOF VERLEEND: aan deo
kapitein Haack ,an de, Go ••, eu &aD den luitenaot
Dues.r d. Baronne.
P.ENSIOBN YERLEEND: aan don kapitl!ia·kwartier~eelter COBDen en Da.n deu kapitdin Cochiu8.
EBRYOL ONTSLAGE."': d. 10 luiteDanto der Artill.rie IJpes en 0,01<.
EVOBRDKRD: bij de goni., tot luit.o •• t koloDel
van Kappo., tot majoor Roon.r, tot kapit.in KaanemaDa; tat officier van g•• ond •• id d.r e.r.t. kl ..ae
Pauli.
RBRST8LD: i ••• ti.iteit d • •• er.te der .rlillo.i.
Raedt vau Olde.barno.eIJ.
BENOEMD, tot 2an geoagb.bber SaD'.n, Ihl derden
Sorel, tot wuraemend ondclriospecteur .:ler · bebake~
niog HoILal'ff,.'.
OVEBGEPLAATST: bij d.n geDeraleD .t.r dd ka.
pi~in

der B?lillerie StaYermBO

&

de

Zooal. ov.rbekeDdis, oij. de O.rli.i6n '· re.d.·e~kel. ·
malen door bonoe tagenstand.ra tot ·.: Ieget gepr_~•.. ': ..
veerd, om · ecbter '6:l'oedig , weder tot .• b8-!nleD~· gede• ..
grade.r( t ...."rde.D, zoodn he~ .en of ander k1eina . ,:
gev.cht -:"'. waarvan de re.llltaten . me.atal dobieD8......
ron - ton gun.te der repllblike;ne" heatteuitgeYIIIlfla
te, .ijn. ··Yan ··gewigt iab.t dna t. ·v_ _ n wU ·8en '.;.
Di.e~.carli8ti&ch l~oaf8 uit enkele ~ndtlra~~.d& .••n~
baliogateekeDa zal blijken . ~ do~b ""parlijtiig, 00",....
pondet .aa d.n · 'Iime. die04aogaaiJde. yerk\aai1>. ."
J"i.t ·teruggakeerd .vaD 0.0 b• .oek aim de O&rlifimJ,'·
8cbrijft bij, kllnoen ,Ia indrnkk.D, door bon .· leger op
e~ oDpartijdig . ~.arneiner .' g0~a.~t,· !~~~.- ~We . ~~.

'

,;

no .enig b.lang .ija. Deo gr....8troom . Bedauoa
·overstekende, · be.ood ik mij on.d er hUIon" bnitenpclitea, ·
en mij" ...g nur het kooinklijk boofdkwartier. :. "'_ . ,
te Lequ.itio, via Oyarsun, ,Andoain, Tolo.., . Azpeitia
en Aodarroa ve..olgoDd_, . p..... rd. ik oen tien~.
carliBt:sehe bataljon., wier ftink., .krijg.haftige boll.w.g ..
en krwhtig, gRroDd :uiterlijk , op . mij den gunati~ ~
iadruk: m•• kt.n. . Orscboon ik io . b:unDege10de..n
aenige .jeugdige g••igten opmerkte, w~o . Iij allen
goed ·gowspend, goed · nitgartLlt, goed g.k1eed, naar
allen · aobijc go.d gedi.ciplioeerd, goad · geyoed eo .......
vreden - or Da .en mar•• b ....n 26 a 80. mijlen'OII-:.
dar ~Q ,er8~hroeijeDde.- -.z~n so.o : ~ri~ob·. n~tziende,. ab!et
.ij eeD plei.i.~togtje - d-',lco : B·,.o .erg~'ijki.,g. we.!" ..
ik bij mij .. l~en tn'Bcheo beD on de repoblik~
n~akte, vi. I ollhetkod in . he~ Dadeel dJ.-,..;.....

:::''':0°

10 Lequeitio ·ou do oW8tt't> keo b~"oDd . si.cb . 08II
nieDw g••ormd balaljon ~ard... H~t . b~ataat nil 8·:· .
compagoieo van o0g'av8E'r 80 lIlall elk, eD- eeu aobooner korp. in pby.iek en boudiQg ·ia in Eoropa Die6
te "nden .
Zij eiju nit bot overige fAD ' het leget" gen~meD 81:l
geell buonar be.ft mind.r dan 10 of 12 gev.obieu
acbter den rug. J;I,..o uniform i.e ,.Jug en nei. V. .
T"lo88 OUr Lequ.itio had ik bot g.noegen en bet . .'
goed gelnk mat d ~ D officier te 'reizeo t ~ie o,e.r . .
keori"g bataljon bevel ·Y"oer:'. Hij i, oeo. type ..an .•
len der .delliede., die postun in b.t. ear!i.tisob
bekl.edea . - . leden . der .• d.l.to .n beste famililiu ..,
van 8panje, Eeer ontwikkeld en' me.~ · Vdel: ~...... . ;.
; bek",aamhedeo, gepaard ....n de boofacbe m....i ..ren, "
waar,oor ~ij . belr~ ud' ·sijo. Zij dian ~ D d& __ .' wa,ar..

rep

';To

1

,..~ v prl?",n'lll'""" ;

1ft .. !:

!'II

~....!~

;; .. ~ ~ .. ~:" ~ ":'~~

':' =.

':'" ==' ..

mugeo, en . met &"ne toewlj liog, die Dooi, t.e fOo .:
ren d~ol" royalisten ,ollr de Hoa.Jt. VAO bo.n 'KnniDg is '
o,ertro.~.dO. En niet aileen hi deze soo
. at.driftt : in alia
raD~A'.! "!ao bet h.gd U!:> t.e morken, maar .• cle ~ .
~mg" wOl'dt d)or J~ bovolkiog dar streken die ·. bij

doortrekt, al. op d. hand.D g• .lragen. D.l....dboll.en
uit d.n omtrak .. n Lequeitia .• troomen . da,,"lilijka bij

BARON;
bij mij bobboD herkend? Miacbien Di. t! 10 ;'k geval
• Welou, d •• te intare...ntei-! ·Ga gerOBl · .00.1. r'.....
moed gebolld.n en bem ·tot friend geboDdeo. (drink ...!BIB. ~(ler zijde.) .
tk '" tol .ilm.) Goede "ij., ni.t woor?"
.Mijoe vermoedeu, .orden .terke.!
""'B<rn.Ba.)
AmB. ·
Die dochter .an mijo patroon, jnffroow Daa;h ...
• Bijlonder goed. - Hond het mij teD goade. Mijn.
lDlk
oen
lief,
fateoenlijk
·
(oj.i_j.·
I
Die
ecba.u·'
m.....
beer de Baroo, maar h~ . Juger ik n aaD~ie, hoo
het derbalre weltoer.. • Inw bebb.ll. ~ y.rI8g.l, l m ·"aV.
mear ik. begin te g.alOOfOO, dat ik u troeger . mee ...
•
ten
ral
I.
breng.n!.:.....
Maar
ter
uke
!
·
JafTrotl
...
Vaa$je
dageD : '
malOD heb gelien."
tNk .icb bare · a.hande ,60 .tark 'a..o, d&t '"i :biDo8n
AlwI.
.
BuOl"
de twas jareD aan ' ~e teriDg be$W ~ c.\ .·
.. V.rgeef m\i mijrie onbeac~.idenbeid, Mijnb ••r. de
.Ik SOil ni.t weten waai? n ,oar inij .\tban. be~~
Buolf. · (ltr ziid<). "
Baron! maar mag . ik. vragen: · k.ODlt, .'gij: 'ver 'al;' bier _ inner mij nlet u vtoeger ooit ·o utmoet ·. te habbeD.1t
.. ~Due--doo.i-I·~'._;...;.
.n .most .gij nog .erP . (ter "fJ. .tk.} .En OOkd••.• lfd. 'pr&ak,- I. .
A.lj.UI • ..

dig; waDt dit verblijf heert .. k.r wei big aantrekkelijk.
• oor •• n man ale n! Gij oalt ;,. bi.r . nag al mo.ten
b.helpeoP"
BUON.
.Oeb, bet gut nog al . .n.t i. bi.r oindelijk . aao
bOis, en de kuteleiD . en cijQ gocio zijn . ·vrlj · bupacbe
monocbeo. pf ik bier .Iang blijfP , .Mieenbien eeD paar

bo~wel .iets m~r g~;::~t~ ..

.

.J&, ik kom bier ver . vandaaD, en .oerlallS · boo!, ik
mijne .r eilnaar DuitaohlaDd te .ervolge D_ Mag . it.
ei!btor ~p, mi,jne bellrivragen, ,annar gij konit es
w.a.be..n mI' weg leidl~ (Ur Nde.) Ik. won ~.t . zijn
wag rege1r.... ht nur de h.1 liepl"
AlwI_
; Wei ...ker, Mijobaer de Bai'oo! . B••nmhi ala er,
,oorilgef... rinlig" . u't Diet lOOP~, 0.. reioplan
mell to deele.. ia or oak .oor ,mij gaaD lJ"",ar bij, znIke te
doen; De .origa mUll.d beD ik at. . gepouaioneerd omaier
uit OoU-Indil! teruggekeerd. on beloek thana mijoe Cami!iein .hat Vaderland. MHiobienblljf ook :ii!. hier een
paar dagen. . em.~ bUr Zwolle. te yertrel<ken,.,aar
j~YN4Iger. 't ia aI Y8rtobeidene jaren galeden, een
pruimen tij4. ben gewee.l ill de &&ak .. YaIl ..karen
ki:oi~ Pekim. . ~N~ .1l!J: ...u.ij~" ~
•..

.

B_;<_ ...,..)

~8tikl .(ID4~.)U. · WelJlijllf(kr ¥~.) . Di.,.m.,
, ~: 'iDijbij,+ahuhligePJanaeD · a1 ""_onpul

ROII"_

1Ii . ~

:WeIke _ _&OJ ZIIa

(t;,

.H~~iD~8I'. ~

seDS goad!

H8b~

gij uiet, .

e"~~al8 ' ik '

t

oen '.,ot'g Jasr geledeo, to ZW~l\e gewooDdP ....
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",,~«I" '!'1i. bSIl1.\JiId~ tor . d.oo~ ilrilJ!&'W-.. ....
kan geukend.w'""den.
. 'oil!!l i
LeqMl1il/)donrVagar", ovorhet .lagYlild on .doorbet
d.. gewoonto flak I"ngsde earlis6itl'Ohe anrpen 8n .t..
.ClOIfI J'ean bad vanal dmbedrelglngenkennlsge.
:Die:""rwaehtingMubeide.er>\ed-igera werdI; mel ..
dorp gl\llldo;wa"•. de ropuhlikeill8che generaal Oondell. der kU8t. te stoomon,"u, met. geen. Buder doel
kregen; ma~•• bst-zij. doordi~n bij.Marie niet in ..........t
telmgeateld, en.de beschuldigde ~e. 4gDlll:inilfOfllt ,
cba i&-~~8II0uteld. Denrolgenden morgen hoorde .'. ik;
dan dab van ,erwoeBtiDg,!Ie onsobnldiga pIaatoen, boa·
ach.tte oen ZO~i misd~dig~.oo~nomou ~u. ult~o.!be
vrijgelprokeD.
,..,.,....--dat; .e.".Q~rll~teJl;.elTc" ~~,OOO man.tork, cene telwei ?pen en oobeschermd,·te bomb~rderen.
. .'.
brongen,. ~ ZlJ d?ordlen hlJ n,t IW8kbol.d llfu,~ over·
. Bij het,ern6lll&Dvllnbet vrij'prO!kendarre"bant
lobllIlBtestellmg III eu b\l Pnent~ de 1. Bayna,. 14
HleraaD kwam tra laatete een .,lnde, doord,en de
maat "D. hefde ulet van lI.ar kon scbelden, b'Jbleef
het .,,,nwezig pnbliek in toejnicbin.en 108 . dio 8obte.
mijlen ~oord.oo.tejij~ . • auEat.~~a,b.,,:,tten, en' elk
Oa.1i8ten de. regeting onder bet oog btagten,. dat
met baar in het huiB .der· eohteliedeu Paoli Q"'6nWOoolitiddellijk b.dw""genworden,te• .riji Mari .. Agoatini,
oog"l'bhkv......ohtten•. dat de v\land, d.e up 18,000
,?or elk •• bot op eon .niet ver.terkle .'ad Bao e~n
nen.
een hand "00 baar verded,g... reikende, met deatldel'll
g1J.~la.r het I.vsnznn benomeu .. wordeu, Jamlllerlgk
,In deu ".ond van ~ Feb.=ijI874 k ....m Ours
band baarkind na.r _ioh toetrektom bet met kuollell
man geBohat werd,_on aanvaUen...
Mij zoo spoedig mogelijk naar Puenle de I" Reyna beo.aan san weers.ijdeD bend.n~rijwilligers. die on·
jeaD Agostini .ermoeid van den arbeid tebui.. Hjj
en tranen te bedekken.
'
afhankelijkhandeJen.o onl!or geen tnobt . te ~rijgen
nuttigdezijo avondmaal,ult brood en kana bestasnde,
begaveode,: '!>e,ondi" dat de door ben ingenomen stel·
liDg zeer sterl<, Was.' Eveuwel van een ....nval·· kwam
.ijn; de.e .ije het.·· die monige. wre.dheid op haar
d.tde.· besobuldigd.o be". zeer, onvrieoqdij!<. had ' toe•
. niet ,oor den volgenden ..,Dud, en.ik kOD hen duo
rakening bebben.
gediend, enging daarop woer . nit om bij' eenoom,
op m.ijD gemak _eo DBBuwkeurig in bunno bewegiogen
wieos: kind gestorven was,,-' oen:' bezoek van- rouwbeklag
gadeslaan. Bun' buitenposten B.bijOolD vooral nil$bekend
af te leggen. IDtusBaben' ging'Marie ten bu'ze van
8n hetlijdtgeeo tWijfel of bnndepartum.nt. van
Een en ander.
Pomp.' Agostini den avond doorbroDgen.
( VOOl' Mt Land. )
6pioiiiiei8n~,- of Hev_ar fao' ve~lle~niD~, wor.it up zoer
.Twee urO!l :later, keerd~ zij,. Iiaa~ buis ,'-tor~g. ver~e·
p l\i[aand"g den· 16enNorember e. k. de. voorbekwame,wijzs,'b_setnurd. De ,artllit:!rie, die zij ,h '~bb6D.
Wraak '-va.n een IflaaroWer
.laid door de jeugdige LeoDcina Ag4'stini en, vQorzieo
midJags ten :,10, U1'81: zal op bet ,1'e8id")Dti~bn.
is. goad;' OfaCbOOD 'foor -het 'oogenblik: o[;.v.}h.1oC'uda. Ik
dar verleldiua_
'fao· een hijl, wtllke zij' te Iden gevraagd llBd ood~r
. ... toor te Samorang oen. bera8nbeateding. wordell
mag twe. batterijen JYfiuworllu trekken do .. r pr.cbtige
voor".Ddsel d.t _ij hout moeat hakke •• on die _ij tor·
.
gehouden vo~r b~t reparereq en onderhouden
muilezels," welke zij beter, vOQr dit werk oor Ie;,dlen dan
Zakoti van 'apn -aard' ala de 'hier varmeida,- den 17en
stood na hoor biooentrl·den u'chter de de or verborg.
"'nn Gouvernements po.st-rijtuigeo, ge8tatione~ ,te
paar4en; ook sag' itt "een b~tterij van kleiue veldstuk..
Aug. jl.' vooe het boC van a88isea in Corsica baOurs Agostini waS teeds te huis, teruggekeerd en- 00·
S.maraug, !:edurend.e 1875, dan welgedurende1875.
keD, elk stuk door een muilozal gedragao. HUD veld~
b,Budeld, wekken tlteeds iu hooge m.te do algeme8ua
derhield zich met eenige, -personell. Zoodra Marie bem
1876
J 877 .
• tukken .ijn .no W.~ilwortlu of rao",eoo". Do artilbelangatelling. D. deuren der ge,'egta.aal zijn dan
gezieo had, bragt zij de jeugdige Leoocina n.a. haa.
De voorwaa,rden liggen tel' inzage voor gegadi4den
lene-offioisren babben, voor het grootsta gedeelte, zoo
ook ternaauwttrnood ge02and, of ettn ontelbaro -volksmeoudera terug en keerde, oDwiddellijk oaar boie. Een
op het kantoor f ..rmeld, alwaar de iDocbrijrlnga.bil·
niet aUen, ,ule oadetten de, nabij _:r.radrid be8~8anda
nigte driogt naar binneD. Tal vail v~uwe!lt eenige
poosje later vertr.:akken de personen die daar QP be·
letten moeten worden ingediend.
regerings-artilJeriescbool doorloopen, welke voor geen
tot de elegaDte wereld btlhoorande, bsyindeo' zich daar,
zoek, wareD geweest; de ecbtelietielJ Paoli begaveo zich
S.marang, 2en Novemb.er 1874.
enkele in ,Europa' onderdoet.
onder.
imnetbU ", krl~ema~rll.t.enr. rOmutre., ~neanO.utrr·ekjteeazo"c..1h goOpBt.'e·OeiD bbi.eo'!
De Resident
Ma
Ik' ~g"een wape,Dfllbrijk ~D ,eoo kanongieterij to
De bescbuldigde wordt binnsDgeleid.- Zij loopt uiterst
...
Ii
N. D. LAMMERS VAN TQORENBURG.
Azpeitis; waar de macbinerie gabeel- was opgestehl,
moeijeJijk, ateunends op dan arm eener, bloedverwante;
uit, ,en' ::,Mari8, ,~egde zich op' ebn wi~g nedar, maar
(1594)
en 'het werk. aHeen--wer,t .ge,leid door viji' officieren
zij is gehdel gahultl in eeu grooteo shawl, die ouk baar
o_eret bad zij. z.eer z rgvuldighaar_minn8llf in een bed·
----~--.--~-~----der ,kooiuklijke" artmerie, zooder d. bulp van work,
gelaat bedekt. Zij oet .iob, of eigenlijk, ,.It ,op de
dolakeo gew,kkeld. uaar zij voo.weudde, om bern t.
~uigkundigen bij' prof~Gsie, b~tgeen ,voldo6udo vOQr
bank del' bsschuldigden neder. Aan baar zijde; mnar
koesteren. Weldfll vial bij dan ook in eeD diepeo
hunne.oberpzinnighoid enb.kwaatab.id .p.eekt. Wa·
buiton. die bonk, Doemt eoo j.ugdige boorio plaat.,
.Ia.p.
Op Donderdag. den 5en November,
tar,is de gebruikte beweegkrncbt. De machinerie is SLllk
een kind VBll drie maandeu hi baar armen boudende.
II EODsklaps, omstreeks 2 Uur in dan ochtend, werd
ten buiza VaD den WelEdelen Reer
yoor' -Btuk 'van h.einde en verre bijeeng~bragt.. Het
Door deu voorzitter oDdervraagd. trekt de beschulbij met sabrik uit den slaap opg&we'rt d'Jor een ga·
" l\lWGHERT
me:taal, waaruit de kanonnen gegoten worden, wordt
digde den shawl wan htlar hoofd terug, en meo ~e.
wehligen slag" diea hij in het aaDgezigt onhiog. Jt
in de
boofiakelijk door kerkklokken vers.baft.
nie.kt thans baa. gelaatstrekkeo, die opmerkelijk Hjo
W.s de besohuldig,je die nit al haar magt den onen reg.lmatig ziju; baar gelaat i. vermagurd en uiter.
g.lukkige met do bijl verwondde.Hij .iel op den grond
Ook de ..!!d~re . wetonsehappelijke korps.n tellon
M a . r i n e S't:-raa"t.
1'£11£1, omC~ereD, die de uitstekcnde gouverne~eDts8choo!
mat., blot:k-. Men hedft bSlir sltchts aan te ziell, om
neer. Marie sloeg Bvenwel nog door, en 'verliet aioDOOR
van genie- hebben dourge~.o.akt, Cq,vaierie is bet eanitd bevroeden, dat de JevoD8dageo van dit -boogstens
delijk bet buist n& hem de~e woorden, die weI baar
ge wapoo,·dat. hetmeest ontbreekt - een gevolg der
negentieoj.rig mei.je geteld .ijo. Zij bad reodB in de
bedoeling v.rrioden, toegevaegd te hebben: .Je beDt
8obuarschto' van paarden in het Noordeo; en deze
vorige zittingperiode van dit hoC m06len teregtstaallj
Dog niet dood, 0 moschero!"
van ZEd. goed onderhuuden eo' netten in' b <» e del,
zwakte doet,zich' dubbel gevoelEm, doordieo de repu·
niaar op het einda van April jl. bev~l zij in de ge,Na baar vertrek kOll,_'OUfS JeaD Agostini slechta
betitaRude in Baoken. StoeleD, Taftlle, Console-a, Kleerval1geo:s to Baatiat oumid4eHijk daarna - werd zij door
6fmig twak gekreun doen hooren, w8ardoor even wei
blikeineo, jnibt, over oeD, sterke rniterij bescbikken.
en dispene-Kaeten Hang~ en Tafel~18mpeD, eeo en
De raot808oeo zijn goed in qualiteit en voldoen
een hevige koolts overvaHeo, en op denzelfden dng
vrouw Paoli ontwao.kte, die terstond kwam toeloop,en
tweemnne ijzeren _LedikRoten, eon ij'lOer Kinder-wiegje,
in qoantiteit, en ik _hoorde geen klaglen over de
waarop itij voor de jury bad moetell verechijoeo" wer.
en hem badende in rij1 bloed vond JiggeD, met vier
fijn Kristal· eo GI ....erk. eon goed 100peDde ·Regnlacontrble. Het d8ge~ijk8che rant80en "an eerl Boldaat
deu baa'r de Jg,atate sacrll-m,ant(ll toegadiend. Ais door
woudtln aan bet hoofd eo drie au.u de bu.ndou.
te,ul', eeD Damus-Toilet met Lade, Spiegels en 8cbil~
bestaat in' een pond vloesch.- 1 1/'fj pond brood eD een
een ~wonder untanapt~ zij seMer aan bet droigende
IlOurs J'ann Agostini is niettegeDBtaande did WODdOl'ljen, en wat verder tot een goedeD inboedel be..
fles~h wijri. ,Een ,officier krijgt het dubbele. De soldij
doodsgevanr; maar toeD meD- reeds hoopte haur in bet
den in het leven gebleven; maal' de afan laagbartige
hoort.
wariaErt in' de verschillende 'pro,incien; iD eenige der
leven te bebondoll, dedeD zich de keDteekenen aeuer
ale w,'eede wijze w3arop zij hem werdeD toegebragt,
(1572)
B. KARTHAUS en Co.
p,rmete wordt er in bet geheel geen betaald, terwijL
burstkwaal voor, welke blijkbaar Bchrikbareode vordede bedreigingtm die tegen hem gcuit wareo, en de
ringen heeft gemaakt.
ometandighedeD, welke 'aan d6 misdaad voorafgingeD,
zij in de rijkste nog Bltijd gering is. De __ hoogste
BoIJij ie, ongeveer 8 stuivers per dag voor een gewooD
Op de gebruikelijke nagtm des voor,:itters verklaart
toonen ten dUidelijkste aao, dat de besobuldigde reed!!
Op de vendutie van den WelE·
=oldut,:_circa 70 f~. per maand voor een kBpiteiD, en
zij te beeten Marie Agostini. 01lJ 19 jaar; geboreo te
lang het vOornemen hau opgeva.t, hem van het leven
delen Heer
voor' andere rangeD -io verboudiDg~ Van die geringe
Prnnelli, ktulton Compella.
te berooven.
80m draagt de om.ier 20 fro vrijwillig bij vaor den
De skte "AD beschuldiging, welke th.ns wordt voor.
,Marie Agostini be,ft getrachl slaaode te honden,
aankoop tan geechut, en niet zelden besteedt bij een
gelezeo, luidt als voIgt:
dat zij aileen ter verdediging vaD bRar ~eigen leven
groot gedeelte van bet overige ten behoeve zijoer
IISed8r~ ongeveer ~wea jareo leefde de peraoon van
haRf etagtoffer gewund bad. Tar ontzenuwiog-vao dit
Op Donderdag 5en dezer, zal nog ver·
miDder gelnkkige broeders in armere districten.
Oura Jean Agostini ia onecbtelijke r.amenwoning met
beweren is het echter voldoeode to doen uitk;)wen,
kocht worden:
De gebeele ~terkte der cariistiBcbe lagers in hat
de joogedochter Marie AgoBtiuj, die hij onhoerd b8d~
dat zij, oomiddelijk io bechtenis genomen zijnde, geeEene zeer goad geconeel"veerde
veld schat ik op rnim 80,000 man, doel! nag voortnadnt oijn vader zijn t1estemming tot hUD buwelijk
notlei .poor von gew.ldpleging d.oeg, eD dat geen en·
durend groeili zij aao. Het getal overloopers, die zij
geweigerd bad. Dd eellsgel'lilidbeid tusscbeo' beide joo~
kel lid der familie Paoli ieta g6boord beeft van de
PIA~O vauKlTPERS.
van de republikeindo krijgen, moet £ddr groot zijn, te
gelieden was ecbter Diet vaQ langen _duur._ Ouro Jean
worsteling, welke zij slechta te barer verontscholdiging
(1583)
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Agostini, zwak vau karakter en beperkt __fau geestver~
beeft verzooneD.
oordeeJen nsar degeoeu, diJ ill; gedurende mijn kort
ferblijf zag binDenkome[]. Wat bet meest treCt onder
mogeDs, was uitermate jaloeraclJ, en bet ligtzinnig ge• Didntengevolge", OllZ.
de troepeo, is de opgeruimde geeet waarmeda de 801drag VBn ~lurie, bet min of meer vrijo in baar beweDe voorzitter gnat thans over tot het verboor der
daten bun pligt doen, en. aile oogemakkon welk. oe
gingen scheen w.1 ,0Digen grond tot ziju j.loezij te
be.chuldigde
lask bevorderen, ,trotaeereo.
gaven. VOQr 't ovel'ige ward hij geheel door hanr beMet zwakke stem beantwoordt Mario Agostini's
. De beleetaheid,; welke ik onder 'aile rangen aantrof.
beerscht, en nadat bij hnar geduroDde eanigen tijd
voorz~tters vragen. Haar untwoorden komen op het
liat hoegenaamd niets to wooeenen over; zij hebbeD
verlaten had, was hij tot baar teruggekeerd, en waren
volge'l)de ne~r.
gaarne, eaggeo lij, dat er vreemdeliogeo bij ben komen
beiden iD eeu ten hui~ll der ecbtelieden Paoli gebuurOp zestienjorigen leaftijd, kort nadat ,-ij haar. moe·
en _zelven ofJderzoeken~ of zij werkelijk de wl)eetelingeu
de hamer gaau WODt'n.
dar \TOrloreD bad. ward zij door OUfS Jean Agostini
Vrijdag 6 November.
zijo, lioosls zij zoo dikwijls word~n afge8cbild~rd.
,Genoemde echte~ieden eo eeoige aodera personeD,
ontvoer,ij daze had ha!tor stellig beloafd, hasr to zullen
die dabr ann buis kwamen, hadden ,reeds dikwijls twisbuwen. 'Veldrs echter bad basr verleider, om weer
Betrt:lffande, de berlgte aflicbu~eHjke moortlenarijen
b ij
to Llayers, moet ik bekoLnun du.t ik van uiets weet;
ten tU8schoo Marie Agostini en Ours Jean bijg~'":'OODd.
met Zij'I vadt'lr op goedeD vaet te komen, bu.ar ferlaeerst toeD ik Spanje verlaten had, heb ik er van hoollarie had bt5rbaaldeJijk de sprdkbnoste bedreigingen
ten, doch was DB ongeveer een maand tot hsar
(1600)
G. A.. WERMUTH.
ren sprekoD; docb ik was ijverig tu de weer om nchteu opzigte van haar wiooaar geuit. ,Zij verlangde
teroggekeel'd. Zij woondea nu eenigtto Hjd ten
ter bet ware v!'rhaal van kapitein Schwidts teregt.
dat bij ha.sr ondu.nka den wiL zijos vaders zou buwen.
buize haarH vaders en huurden vervolgenH eeo kamer,
stelling t-a komen, eo, lJll onderzoek, heb ik allen grond
M~t het grootele ongeduld htlorde zij de opmerkiDgen
wasr zij zamenwooDden. Van lieverlede aehler kwam zij
d.e volgenJe lazing als de echte ttJ gcven. Tttgen bE:t
aao, welke bij baar tlU en dan deed met betrekking
bit de overtuiging, dat Gure lean Agoatini, op wiens
einde vaD bet gevecbt, en ongeLwijfdid in de opgewon·
tot gesprekken tnsscben haar en- eenige mannen, waargemoed zij& vader eeD ver,;erfeIijken invloed uitoefende,
denbeid van het oogeoblik, vergat Schmidt de verpligdoor zijn jalt>e!.ij was gaande gemaakli. Zij bejegende
niet meer die WRrme genegenheid van YrOeger voor
tingen _yaD onziJdigheid, ruatende op {"eo buiteul."ndscb
hem op ruwe wijze en verklaarde ronduit, dat zij aan
haar koesterd€,j miB8cbieo oo!:. began bij baar moede te
dit alles door ~ijn dood eeo sinda wilde maken. Op
wordeD. Zij zag zieb ttveDwel genoodzaakt bij bem te bllj ..
vertegenwoorJiger der pers z6over, dat bij zalf zieb
Vrijdag 6 November
aiD, Jiet hoofd, 'an een afdeeling republikcinen plaat.
zekeren dag Beide zij ten aanboore VID 6sDige getoi~
ven, daar ~ij de gevolgeu harer betrekkingen tot hem
zuBen worden verkocbt:
.te 'en in de eeDe band eeD revolver en met cJe an·
gab: .Ours Jeao eu ZijD vader moeten door mijn band
mt'lt zicb omdroeg en dUB niet tot hear eigen: fdmilia
acbt kisten
dere ean' zakdoek wuiven~e, ben in eeo dorp leidde,
sterven. Ik wil hem door ~ijn gezigt snijden, zooais
darfde terugkeeren. Ha'll" miDuaar, geen 8Dder middel
r __
__
____
...,..-_...,. ..
:..:t.· v ;;;p0i:iJ~; -;~lg~ u.:.UJ '-':"'-' '2 .... ::.,~,'-d, :'\Jj-1;.v_~ :..'-'~. ,rv~'ii
ut."tl ,ltu). ... iju ~-rUo,,~uu8r geo4uu hcei . . ;- Jj~ ~aD lHH.i.U.
;"~'::;:''':',J':':'':'''' ~-.;.:.:. ~.:..;.-.-: '"~:"::';':~5~:L: ~,:; 6~~-':':"-':':":" f:';i":'e; ~~;i;.:":''::'
..U ..i.U..l6 V QU CJ~.LU:> 'l'''U' "'4;t -.D..V.1.U.J.
Jatenj ik gal u den ,vag wijzen." of zoo iete VAn dien Bartl.
re, gelegenbeid Zwoer zij driemaal achtereeo, dat r.ij
tot mishandeliogen over: bij sloeg basr dikwijis, dreigde
(1601)
G .. A. WERMUTH.
Ong.lukkiglijk 'oor bern, hiold.~ d. O.rll.ton bet dorp
hem met een bijl of mot een spit zou ve.moorde'"
haBr op don dnur met Oen bijl en l.gde lelf. e80S
steede bt'zet en hij en y.ijoe p&rtij Yiel~n IJllIl in Landen.
Veertien dagen ".lor de miedaad vroeg zij aan Euge'ne
een pistool op baar &aD, 'waarbij eehler het wapen
Wie durfti 8taande honden, oat d6 CllrliatsD niet ge·
Ag(,stiui eeo pistoo! to le~D, hetwelk deze baar weiketste. Nict teneden met de mishandelingeo welke hij
regtigd waren den kapiteic, in' di~ houding gevRogeo
gerde. Omstr6ek. deDzelfden tijd versocht ~ij aon
baar dtled ondergsAtI, voe~de hij er de meest grie7enda
wordt'o verkocht:
genomeD, to fueilleren? oftWhootl bat misBcbion e6he
Matbea Agostini, baar 5 francs to leenen, waarmede
belaedigingen bij, scbold baar vo('r h .... , en dwong
haal', ten aall8cb~uwe van eenige personen, dia hen
Eenc partij Australische en

O

en

J

Vendutl'e wegens Vertrek.

lJ

B. KARTHAUS & Co.

4

J

Van GRERT,

Commissie-Vendntie

Indigo .' en Koftij.
~,.'_.~

~ ~.~~

Vrijdag 6 November

meD, dat hij' andermaa.1 was gevat wegtms verwondiug

terende,) JIi, ill. ben bet! Zweer mij, dat gij mij Diet

in een Laer verJacbt buis, It>rwijl hij tevens werd btlscbnldigd, vals.he wi ..el. t. bebben uitgogeven. Zelf

verradeo zult!"

heb ik' bem eeO_8 toevallig, in ie gevnngdnis ge&ien,
waart08lDij .' de gelegoobeid ..er,1 .erscbaCt door een
kennis, die de betrttkking van gO'Y3DgeI! uewaarder be.
kleedde. Het gelaat van den boo... icht staat mij vrij
,belder,'voor d'en :geeat eu' ik zal bet Dimmer vergeteo,
Mijnheer de Baron! ~ Kart vQor mijn, vtrtrek naa~
Indii!, ,ernamik dllt de misdadigerw •• ontsDapt on
lD~n bem ynchteloos zocbt. Het i.B gelukkig ,oor hem;
want al~lII'!!I J>e.D:I .,!,e.or .in handllD kroeg. zop bij,zijn
teatament wei mugen make~ r Zoudt gij oak niet den.
11.;;,; ;M;ijuheer de Baron? Ge.teldbijv. eon8 dat ik den
.ohurk\~~ aantrof; g8llbeld .dat hij eon8 op d. pla"ts
•at., ~gij .thana.it; juiot 166·tegenov.r eD dicbt bij
lIJ';':"';",ikllOflih .taat oijnbem fa worgen!-(Rjj
rlr.~t fie -'iiU.J flit ,,,,,.,. de keel ..... drn Baro .•. )
B....mr. (oerUijlterd -6iin
oP'prmp""de en

,to.,

~tr.tlmde.)

•Laat at !W.. babt. gij.~" m.tmij .••• t ... d".11 P ....
lk .... ik .",ben het immers lliet. dien gij b.doelt P .,,;.
goede ._Vrlerid r'
A.Bm (op tim B_

.S,.,

f«4pringtmt1e

.. hem lJijtk

keel grijpetuJo.)

.

gij.,.;,p hat joist; ..•cbelm 1 Beken. terstond; of
gijAiteenkind d~ doode."

~.1 ~~ ·~eade 108 hkom8a.)

.Laafi lila!

~

",1.... 1of.1!'-~

108 ! .. Verrader I - 'Vriend, ik bid

,

,• .. :...... ~.UfI ~n:_t.tDlUietJ<k.}

~.,.

.~;.1l6IiiIiBl4nJ.~,

. . . . . . . .... ....... .•...

".

..lWttm.

.f"'f!tjrN.et~ hie ILaatmlj 1081 (JI«Uo

~ ....

,

..."

. ,

ARm. (hem Io8lat.nde.)
.Je verdient het nietj maar bet aij zoo! docb ik
..aad u aao, thanB boe ear boe Hever je hiezen te
pakken!"
BARON. (ter .Vda.)
,D~t ..a. d'Jar een beDDuwd oogeoblikje! Ik voel.
de den 8trop al om mija bals! Die schurk! kon ik

mij op bem .. reketi! (101 Arie.) Last mij van. na.bt
nog hier blijven! Ik weet niet waar ik been moet en
miju--plotaeling vertrek zou argw8DIl wekkeu. (ter eiJde)
Ik moet eerst mijn slag Dog tien te al8aD, en bier-toe beb ilt tijd noo-dig."
ARIE.
.Nn, goed! Maar

en - wees

morge~

voorzicbtig'~

vroeg bla.sje den.ftooht

Kom, ruk nu io naar je ka-

mer want js tegenwoordigbeid walgt me! AUe •• nit
mijn, oog~ Bcboelje!"
BARoli.
(Hfj drUpt tJa4I' ,fijlll! leamer. Ol!der, Aet 1188#!Jaan ttlr
.ijde. mel g.oakk m.t.) .AI. ik bemooit argens' aileen
aantref!...

(W..,dt ......lgd.)

:a:~:~:~e!Wt~m::de~:;;;::~'

zicb aan oDledelijke
,In den 890nd der misdmsd . , ,.u.ldue besluit Ha.rie
baar verbaal. ,kregeo wij twiat; da.rop nam bij een
braadepit op. w8armede bij mij a]oeg, eD toeD, niet

::~::~a:a~~:m~~:!J

sf::;Pb:t::l~n:~l~pdi~e:.iji:~~er

P H 0
wordeode voor goed
ZOUTVLEESOH .
( 602)

:~~f:pteU:~D~r~~jrk"~e~::~g;8e:O:!n:j~r~~!;nD::d
te maken.
V ......Wlland;, getnigen worden. 1I0~ !!ehoord. D ..
mouten ga'en, te ken.nen, dat Ours Jean, die eenigs.
ama '&wak: Jan geest ie, Zonder, reden jaloerseb was en
d.ard~(lJ' IgD ,miuD&relJ ,bet I_even al ,meer, en, meer
on.....gennmmaakte. tenga.olge· w&arVandeze .iob ·
dikwijlaio opgewondenheid hedreigingall jegans hem
Iiet,' ontvallen.
He~ apeDbaar . ministeria.. waargeDoman' door don
8flbaiitunt.preonreu...geueraal. '.' mr. Catt., 'hondt Iitet
Itrach. de be.olmldiging I~de en eil.bt aehnldigNJ"
/daring .... poging tot moord. evell weI onder fWIIIemillg
ftIl _&toend•. omot&ndigheden.
De ~uldigde "ordt door twe.· advooaten, mH.
M:oaterJ 'fAder en 10011. bijgeltutn. lMden doen &ell

WERMUTH.

ten hniza "fan den

WeIEdeIGe&trc~geD

Hear

Dr.GAER'!'H"~,
oiJicier VQii' Gezondheid, 2e It-laue,

~",,"! ~:~g~ed~e::~'~~:i;:e dt:!:.~~:~~~keD. derwondeD,

om

"r

E~,
verkocht, eo pllik Auetr-ali.eb

Vendutie

Alent! wordt tot bet getuigeoverboQr Qvergl;tgaao.
Dtl aerate getn:ge is, Ol1re Jeao Agostini ziiif. een
25jarig landbouwer uit Prnuelli. Hij hoeft geheei h,t
-voork-omen vau eOD dikken, 10m pen boerelJkiDkel Zijn gg..

B;ij houdt vol, dat zij bem uit aile hl&gt met de
bijl :geslagen be~ft ter-wijl bij op ettn v66r den scboorw
steen staande bank lag t~ slapen, gewikkeld. in een
beddelakeD, waarmede zij beID oOl:¥onden bali om hem
in ~'jD bewegingen ,te lJt,lemmereD. Hij ontkeQt hasr
ooit mi8~andeld te hebben. IntegeDd~el,f yoJgf'DS !.ijn
beweren had -bij bur Itteedd dest'lfJc H.. fda lllegedrageo eo was zelfll, bereiJ geweeHt" teDeinde, baRr te
kunoen buwen, £ijn vad~r _t~ dOt'n dagvaarden. Hij
boudt het er 8eb~p voor 'dat Marie hem niet mear
bemiode -en heJD had willen ,vermoorden
van hem

Fransche
I 81

KA~.J:PEM:ENT

l'.I.ELATTEN.

'op Zaturdag den7en .November a.

S••

ZEdG. neltk'o eo weI geeon8er,~erdeD Inboedel!
te veel om op- te nosman', eD wat verder -~te 'OOJ"oovaD

schijD sal

WOrdE'lD

(1599)

gebragt .

door

B. .KARTHAUS & 00,

Vendutie· te Jlagelang.
Op Dlngsdag10 N()vernber1S74
~n

buise en vnOr 're!reniug fan -don
WelBdGestr. Beer

.

H. J.JONKER,
van. ZEdG. see_ netten loboedel. W1U!...nder.8811 Awerikaanoch verlaktAmenblement,· Palombangaohe Wipstoolen. Tafel. en O""oale. met mannereo . BJa4<11!,
groote Spiegels,gl'OOte Hlli1g' "" LogI<aaten. _
&lui
met ecbt Obriotoffel Tafal-sil .....

VERDEB;

~
. '.

Hene Welluida
.. ··lIde..

~p

I A. N 0

'~,',

II

lI!!V"

Een l'H~BAmm-TOESTBL am . .
ni.t de .£abriOk
... 'filii., D.'811
B .._~
B,. . tIIJT
. . . . . :...:0..1<.'.&.1.88
...
bij . behooreJlde
OhemioaJiin

..

.' Bhulen en '. S,mW» .

....ZT.• •)....... ". .
.

. (1867)

...

.. . . . ."

verlitl(j$baarbfj

I.i.,~

Mo. NEILL 4;0,,-

.

,'t(. . . . . .6Ij,· • • •_~k~.;,
i

tenlbElll9~ev8Jlhet

SUn te bekomefib1;j

Uariket Bakker

,

B,onJolf~.

, (246)

(1911)

,

Bali"

.

PBOBOXdNSG?, 1

G.' O. ·T.VA-N ·DORP &:; 00.
Prijs ••n het ·Lot f 2.-

balf Deo:~.;.L of~f~~.l"I1~;~

M,a ·cli'in.l st .'.

("

. DageZijks ver:sch:

. . St. NIOOLAAS'(}EBAK;

•. .

~~~2~

.
:.
.

Zoomede. in

,

blikke~ ~oor. ' vquunding

van 2-6 en 10 1&,

. .

BOTERLETTERS,
f
bet stnk.
.... d~:8~tO:J~IDi~ft:~o;:::d~8g ~a~n,~:r:n\asD~
1.-

ton spoedigst. uitgevoerd,

' (1540)

SOESMAN& Co.

op.
Donderd~g den ~en ~ovember 1874
b.none Laa.tBte· Voorstelling geven,
io de loode van den ' -Heer . GElB, gelegen ' s.n ueu
"eg ."n' bet · Station, met
groote Versuderiog van PROGRAMMA! L

ENTREE;

hebben wederom per Mail ontvangen:

BAZAR

. ~ROENT.mN·ZADEN,
van

FRIEDRIOR ADOLPH RAGE to Erfurt.
a 1 Sill. de:

BloeITl-Zaden.
SOESMAN & Co,

Wederom Ontvangen:

. Berste en 'l'weede ·soort 1 J Z'E R L A K.
SOESMAN

(1104)

&;

Co,

Bout- Aankap.
(G ED A N G A N. )
Bo.tellingon op aUe .oorten van DJATTlE-ROUT·
WERKEN worden aangenomeu door den ~d~ini~
.traiour
G. M . GRIBLING.
Adros por .poor Hall. G.aa'ga..
(970)

PARA PL U IES.
• an owaro .ijdo . en met 12 Baleinen,
V AN

nit de fabriek

G .. O, T. vANl)ORP en 0,).

ZUve,·eI'

iJ;j,i,Uie,·
af

35,-

G, O. T.

(1212)

Ho,>loge•.

Dr. Goeurij- Duvivier.
GIDS
voor lijders en lijderessen,
Ban .iekton der Geslacbts werktuigen.
.. / 8.- franco per post f 8.80.(401)
G. C. T. VAN· DORP &; Co.

Witte Indramaijoe

Tafel-Rijst,
in .ilieo eo per pieol rerkrijgbaar bij
(1649)
SOESMAN en 00.

F.R. BOUMA
Vml

BDOUARD DE BEAUMONT.

prachtige

Achterlaad- Geweren

Wijo .st. Julien

~Iedoc.

HasDtJ88

Bier

VQD

P. S. Rendorp.

Schildpaddeo Sigareo Kokers,
en

Por(cmonn'lie's.
(1210)

Per .EngeIMhe Stoomboot

CAWDON CASTLE,
Ontvingenwij~

directuit London;
eeo .fsctuur

Puike en uitgezochte Engelsche Piovisien.
vao het gun.tig 'bekeode
DJ.erk
GROSSE & BLACKWELL,
a 1 a;
'
.

Mook ~e 'eD' oxt.ilBoep••e••oh. H.>.riog en zaim
·in blik. :Orlord, ·Bo)ognA, . Brunswick en getniffepi'de
Saucij.j .... Haring a la Sardine, O."l\toogen, p,. 'l1'
pudding ~aCou '(sp"k), Gei~iODa!s : . Ra.pberrij. phlm,
.black alld redc1!t1'&ot,.goos.· Barry, and Orange Apple.
aanian, .. I 0: Lea.n Perrina W'orcestersbire,
ABobo.i.... King of oude 'Chutney; Waln~t cat.~p;
Harwaij,TOOUIto•.JebnB~ eo ,BGij~r..· '
~ "anZalm, 'Beef,'1'ong Aochc.i.enBokkem

!hl!0t;:..:::!et;.;:sb:' r:gi:n~~: SJ:!~
$OBSMAN eD 00.

J?er .·Do,.. .~Jat ·. · n.
Yorkshire

,:;.,..;; .. ~,
~.::

ill ZmIII., G ~~ :

~ ~oo.

. G. C. T,

v.u.

DORP &: Co.

B A Z A R.
Pas Ontvangan:
• Geru.lt:e Ohiuesche Ma.:tt~n.
Madaryn GeDlber.
Pet~oleuDi Kook-~chi:l1~~'

(960)

.<

Pal.ge naa\' .-

N EDERL!~

Vl'ijd ag en Z at ur d ag

S' .qRAVENHAGE,

13' eU '1 4 NOVEMBER 1874.
...... .. De te .• erloten Prijleo, tul beden ton galal,, '
'an ooge,ee'r 1400 stuks, 'sulieH wor~~l1 teo ~on· '
g••!eld in de ' Le •••
'der .SOClETElT .AMICITIA;

".I

Direct.ie. &:fgt.>stauD

QP

Diogs.dag 10 Nov.mb.r 1874, do. &.~nd. van 8'/2 tot
11 uur on dee Woenodag. eu Dondordag •. den 11 ell
12an ·Noy.wber 1874' de. voormiudag. van 9 tot
12 ·uu•. ·

ENTREE 25 cents per persoon :

K'pitein G.DE VBIE8;
Een' geoiamineerdgeneeobeer be.• iridt nchan booN •
P •••• gi ... ku~nen ta. Samlll'&Dg embarli:e.r~D.
VoMDoedelijk v..ttek · vau Bamarang .iD.de ....rittl·
belt't ; 'an' Novembor.
.
Informalion ·'te hok,""enbij
DeAgenten
(1695)
DORBBPAAL .en ·Oo.

Wdrdt Passage naarNederl&.l1d.
Aangeb~don per bet .Ned~ Clipper.iregaIlloWp··

ver~rijgb..ar

Op ' de Tanloon.telling zullen Laten
zijn & /.2 bet. LOT.

Tot in ontvangst D.ame van . meer Prijzcn "Illl
gelegenheid bestaan bij al de D.mes van het Comit.\
lot en met · Zatilrdag den 7 No.ember 1874 . .
Namen. do directie
M.,rouw LAMMERS VAN 'l'OORENBURG.·
NORTIER.
(1463)

B A Z ·AR.
Pas Ontvangen .' · zeer Bolide en prachtige
Tooneel Kukers en .i\-.larine IUj:
hers in foudralen.
zoo me de:
Stnoke glas Brillen, 10 kwaliteit.
(1391)
B . KARTHAUS & Co;

B; R. · H.
Kapitein

Verwoedolijke vertrekdag 'van hi.. in ' dOl . eei8te '
belft .an NOVEMBER. Informati,iintebekellieobij
.
•
De •Agenten
(1446)
i DORREPAAL 4; 00.
of bij den Ge.aavoerder in't 1i. ere n-'-I 'o g" we .n t.

Wordt Passage naar Nederland. '
Aaogeboden p8r . het 100 g~.tig . bakende'
C lip pe r . fr e g • to c b i P

.6.

Pu.ike HammeD, Zoetemelkscha en L ei dscbe K~,

Oappertj.8, Apolinario water .
B. KARTHAUS eu Co.

PeJ:-ry & CO.
beslag

'"0

f

4,-

l 5.-

.au

I..ederell POI'llefCUme!!i.
(1211)

G. C" T.

VA N

van

f8 il. fl2.

DORP en Co.

Rottel'dsmscbe·Apotheek.
STEEDS VERKRIJGBAAR ,

Hollowaij Pillen enZalf
liN

·GAUVINPILLEN.
N. A. WANNEE.

(464)

TO

ELISABErI'H.
Kapilein W. VAN HIT,TEN.
Een geex&m.ioeerd .Gt;tneesht"er

(1581)

bevindt sich

&ai,

board. VerOloedehjke ,.rtrekdag eerete belft .an
NOVEMBER.
Information bij de Agenton.
DORREP AA
& 00. B.m.......g;
J. F; VAN LEEUWE" &; Co. Bataria.
(1445)
do.
. .do,
a....ij..

r.

NHDJND STOOMVillT-IAAT8G1IAPPIl

IviERCtlAI~T8.

A gentleman, resident of AMSTERDAM, is
desirous of acting as BUYER '.for a good Java
fum.-He is well acquainted with allkillds
of Manufactured goods and knows tho best
markets for buljing all other articles suitable
for Ja.va. Occasionally he ' could procure
consignments in Ma.nufactured good8.~ The
bighest references can be given.- . Address
letters under motto "B U I J E R" MeSSA.
BLIKMAN & SARTORIUS Amsterdam.

):T • . N . P RI NS.

uitmnntend ingericht voor PasBagiera.

BAZAB.
KruiJen, Wijn a.ijh -

'., "

.A

DeTrekki~ ~8hepaald

daa.r~e . wclwill~nd . doo~ . de

D~ '

Per betgll•• tig b.kende e~ 1l'.aiingerhl!;le ' Olip~
frogato"hip
'
.-

Notltle Boelges, met verguld

Nor"aij Pale .ale.
Engolscb' Bier ,an Oooper eo Co,
Oogoae. Jule• . Robin, Oampredou
John Albertij,
Martineau,
Likenren van Fockink.
Roode en witte Porlwijn .
Madera, sberrie Wijo .
Cberr.ij CordiaL
Marasquioo, Ohartreuse.
Vrucht.n op Wat~r en Br8ndij.
Bit~er Longa, Vitae van Fockg.
Vermoutb.
Moot en Cbandon Cbampagne .
Roederer Cbampagne.
Sparkling Moselle.
Di.erse Rbijnwijnen ,
.
.
T":;b~ i.. !;"~~~~~.:. y~:j .. .:,u G~.,I;IJ. ... , ....·U~';..A.i.J.JO&.i, Lij
(468)
F. H. BOUMA.

REVOLVERS,
waarbij ",etc e 0 t r a a Iv u u r, in kist met aile be·
noodigdheden eDwaorloo •• Pat roo e D.
(1598)

_ thane.gelp~

SAMARANG,
-60.f)f)O£olen a fa per·£ot.

(860)

van

en

(l&l.31 .

te

DORP en 00.

UN

Volker Bier vau Voilenbove o eu Co.

. ontving uit de beroemde fabriek

voor het
. Pr9.t estantschWees- en Armenhuis

B. VAN LEEUWEN & Co.

PERRI 4' £''0.
(1660)

Mabonij houtell Toiletten ducbe.so.
Toilehpiegels.
Spiegel. in verscbillende ·Dimension.
Poroeleinen Tbef'-ser,iesen effeD wit~ Wit met Roode
of Zwarte OOftjes en gedecoreerde.
Poreeleioen ·Tafel-ssrviessn.
Present Koppen en present G!azen.
Stollen 'kristallen Drink.gla•• n.
Wa6chslellen in soorten.
Groote eu Kleine Kamerpolt.n met D.ks.1.
G.d.m •••• erd Tafelgood nan sluk 10 en 13 kwart
Breed,
id.
Se..etten,
Stell"n Dam88~, T.ftlllak.n met Sorvetten.
T.f.lkl •• den iu soorten.
(1lI}2)
B. KARTHAUS & 00.

.., . .. •. ~.

'lVordt·'asngebotlen:

i:: :::':::::::.: .:':::::::::.';': ::::.~::::: -; ~:=

.
. Son ' raog ...:.: .~ .... __ ........,.. ............ '. 0 .60
Flnal.eo. Itl bosprekenyan 's morgens 8 tot .12 ur~
in bet commons.laobai•• an M.vr. ABRAHAM: t.e
Tawaog,. tegen .an0·· extra belaling .ao f -0.25.:- per
plash.
,
De deureu wordou ten 7 ure geopeud .
Aan.ang der • 0 0 r s I e Iii n g teu 8 '/. u'o.
1)e Ap,oot
(1592)
GORDON,

GE"R~l\~D:

ReAe".t...• t. ~•.• .d'.'~..D ...&dr
.... . esso. ren .ich.. ID
..et ..r..n
.. ' .SO bda.~
."
.n. ~~D ,A:d .mi .ai.8tr • •t'!Dt <Ii.r tab~i!!L ;~~1f!

Groote f edo ~rroupe

J, J.va n R01 'JV Ill.
' .'.

....

ziUde

va.n

~1.l:t::

.

M6itoes~emming :()an . den Resident.

Bodjongsche Banketbakkerij

•

.

Protestantscb. "Wees-e:n'¥mhUis,cte SaInarang.

J. J. van RUIJVEN.

~

i ,'
\r
.l ll
iJI~

..... . . ..

Het stoomschip .

.~

KoningWillem .III,
Gezagvoerder BAKKER,
.
,ertrekt · den7. n No'ember I8H d... morg9ll8 6 .oor
regtotreoks naar Singapore.
DeAge. ateil.
(1573)
Me. NBILL en. 00.

fUiB. IND. STOOIVAART-U&TSGBJlPU. ·

Te Tjilaijjapwordt gevraagd;

R KARTHAUS & 00.
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