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heeft Elechts
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g;ng) dat de geme, iwinee ...le voltinnon, 'die' veEl IllinZkdiezich op,dit Bled wen- tier bef\ig 'ijn, niet vallen 'in de terin eil ' Van' het
:;<chen te abonIIeren voor het jeer etrllfregt.
,
"
Zoo ziet me", dat. behalve dat er raekeloas met
I ~ t5;knrtnen " 0]:1 <aaJ:lvta,agdeze
woord.a
gesp.celd
wO
I'dt,
de,
'boedertierenlieiJ:
,
Gour!l:J;l. t'gljiclntE-;ndez e!i! dageni;er
het op·nO •• rmini.teri.... dal :ve rdraagt zoohin!l het
Mnnism.skin~ ontvsngen. en bij
verdragen ksn , ,nHezin. wordt misl.elld, En' ' di~, ge
~l;I.ngaan van een , Ab0tlll. e .
.cbiedt n iet .lecht., door ceo.' verdediger, :'die \{ll .
den u, oet·~ _.daarop 'volgende' e;x:ern~~.n~~ll d~ r(lve~ deze rnaand Gl!.I ,\.'I'.~ tij<l lang 'ij n geweten, tot zWljgen bragt, lIlanr : 00,11;
nQ~ ;g't'lilo'n den kr:ijgen.
" door de Loco1ll-o/.i~f die een 'gezwore-a , haat ' scbjn!
te bebben aan aile officieren van ,Jii.titie' im heden '·
-.----' ----'~.- .•. ---~-~ ... -.'-.aan
heeren DJ.vehnr en Hultin~,n; nio'rgen 'ailll
de n ,heer Engelbrecht ·ioi'klnart dut ,ze voor hun
taak niet gescldkt zijn.
De heer Hultlllan heeft ziCIJ , niets to .verwijten;
De ind~k vertlaauwt van . hetgeen redelijkerwijs
z;jne tUBschenkom<t i. zoolVel doo.r den Rand' V.I1\
reeds ' lllng' .wordt vel'wllcht, Ret arrest door het
.Justitie alo 'd.oor het IIaoggeregtsbof ten ,volle
Hoogger.gtshof ge"'ccen in ,~e lank van dEn reoacgchonoreerd. Een vDorbeeld 1!lOe8C gesteM ivorden,
tenr van rlen .JavoIoQde ken moeijelijk andel's zij n
en hoewel de tereglzitting het bijn'" ~nd(ll" .ou doen
d"ii ' ob8~;.erd ·6v.ergeseind. Want hoe ook gcplooid,
ve rmoeden, er i. mistlreren .. m et aordeel des onderboe ook . :sponrien. 'de ' gronden die de verdediBcheids.'!
~_ _._ veroordeelde heoft aangevoel'd, bhjven
Late n we eehter in Onze belVeringen niet verdeI'
ot voor, de ; a~vor,atie. Allu de , groot.te platgilau dan nGodig is. IIaewe! he t arrest van het lioogeid ell o~dubbelzinnigheid wordt cell fijue en dubgeregt3hof mar ODS illzien op goede gronden rust,
belzin~ige beteekeni. gegevcTl. die het publiek (l' U
zoo zijll we er !liet voor dat do veroordeelde zijn
yoaral bet yolk) er nooit achter heeCi gezocht en
straf uitdiont. Reeds n: eertca,leu heb ben we' OtiS le ...
waarmede de veroordeelde in een oogl'niJlik vun
gell
op drul'persdelieten, verklaul'd;
tegtmutig berotlw zelf verlegen moet z;Jn gow ees!.
een
S;1C)',f dat het ma.rtelan rscbap meubrengt,
Waar de verded igervooral opgesteunrl heeft, is de
zal de pell Vall den delinquent gr,over Dl.kon . dan
olJ\st~ndigbeid dar, Co wroordeelde in zijne Janko",'e
te voren; icrwUl bij een h: oge g ehlboele ' luis regel
en strofbare vol,innen den naum vall den gon \' eren mtuul'lijk lllet subsidlnirB gevangeuisslraf aIs
neilr-generaal niet beeft genoemd, en zander bonitzondering) bet financieellJelang, (1Iit toch op den
naullwd ge\Velen tlurfde bij veor achtunre ell nanduur ,bet g~yoeligs te , is. meer op don voorgrond Btnat.
zienlijke reglers le vcrklar£lI. dut duo de gouverWo hopen dan ook in een nieulV drl/ kpers.regle.
neor. genemal niet was gehoond of gesruuad _
mellt dergelijke bepaliog ann te tretLn. N u oehter
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Bet arrest in de zaak van
den Java-bode.

Zoo was "de onrechtvaarJig3te, "i5chuwelij h ste en
)11ot do me:ste dolzinnigbeid ondernomen veraveringstoch!;' w"nrtoe ooit cen Landvoogd vnn NEd .·
Indi e heeft h.t gegcfen" niet de oOl'lug Illet Atchi n

-en_r.-iet -'uitgegaflu vnn

den Gouvel'Deul' Geuel'ual
oak. de uitBpraak. dnt "Ge:e raa!

L~udan , Zoo Wag
VerBpyck zijn ontsiag nam, omdat hij van oorden!
was, dat bij na bet gabeurde niet langer onder znlk
een Gouverneur Generaal kon dietlen," en hij, "als
hoaggeplaal,t militair otllllogelijk langeI' k on hlijven, wanneer OIl die wij.e met hem gesold wel'd,
wanneer hij niel meer ken ",kenen op het woord
van ' den Lnndvoagd" - niet de uit8prauk vun den
-'f'~a<:te~lr VQll den .Java·Bode maar von geueraal
Verepyck '8"- danrellbaven wei de Gouvernellr-Ge·
n8ral11 Loudon maar niet rot. Loudon bedoeld,
l\l~Qt' wa t st.erKer o pj'eb~\; l..}viJ

fJULl tHJ.

:)Lc-caJ.:, lI..~., ~o

verdp,diging,) anderbalf j.ar lang heeft men in ae n
J,;'va".Bod. de onbeteugelJste ta.l kUllllen lozen,en men

FE UILLE TON.
Ongelukkig in deliefde.
MIBTII.

in art. 23 vall het tcgenwoordige reglern ent. geen
andere straf dan die van gevangellis verrneld staat,
nlOe. t de jnstitie te Batavia dnal'toe hare toevlngt wei
nemen en nail lnd:e's iugezetene n louuen d"t het
hoog,te gezag n' et strl,ffeloos wordt aangel'and,
Intus8chen wenscuen we om hoven genoemde redan dat de Gouverneur·G eneral1l dell struttiju v~rmill'
dert.
•

De libaraliteit. Innrmee aan mt'. O. P. K. Winckel
vergulHI geIVol'den is naar Inditi torug ta keerm
zill dell Gouverneur-Genernul oak hier weI bewegeul
den delinquent Tergiffe nis te schen ken ell bern 'eel"
der den kerker te doen v'a rla.ten d,11l de strafwe t
streng genomcn boyteit..
ZOOl'!S we zeiaen, een I'ool'beeld moest worden gesteld, maar mo ral 'geloond dllt de heel' 1(00·
I,;U~U ~Uo:l "~CII .ill ~c;1.t; l.UUh. L!.l.cC;l' o'Cl.iU.lL t'l'U.L.U~lL"dG.t~
heeft dan zijn client,

H..V.

lnijri ' 'vorL,; 'opstel gaf ik earl schets van de
wording' e~ oljtlVikkelbigvai! bet strnfregt , in 't
n1b'eHieeq. . b'~s,cho'u\V'd, nu zal ik mecr in 't bijzonder'sliHiailil '\ if'de vi-nag; Wilt h et best'e ' olruf.tel·
sel is vooral lDJt hat ,o'og,..9P de, inlandsche mllatBciJappij. Deze is bier b.ooldza~k althan. wat hetraft he t, strafreeht. .. '.
,
Het dod '<leI' straf' danis, om door bar. bedrciging en door hare voltrekk'ng het plcgen van mi.drijven 1.001'Cel IDDg-clijl<;' , \(J voorkomen. Daurtae
moel de straf den boo.gezinde nls een kwaad toesehijneu en haar te onder- 'gann moat dus werke!;jk
mindel' aangena"1ll zijn dan in den toestand , del'
vrijhtlid ' (straiTeloo.held) te verkeeren.~ Zijmuet
vBl'der den boosdoener voot- 't ver~olg zooveel mo·
gelijk onschnd : lijk makon door hem tijdelijk aan 't
vrije. maatsciJapl,elijk ,erkeer te onttrekken en bem
intll5scben zoodanig ie verbeteren dat van hem nn
aHoop der straf wei nig of geen ge ... ar voor de.
regt~a,·d .. .te duchtea zal zijn. ZJO opgeval en toegcpust zal de, s(raC ,lliet langer zijn eea kwaud, het

gcen de sLaat nooit mag bewerken, IDll3.r iutegelldeel een wezenlijk goed strekkende tot nut van den
strnfcleh111dige erl den stnat" beiden. Mug de stl'uf
om regtv:tardig t~ zijn niet kwaadaal'dig zijn, zij
moet , e l' en w~l ' eenstreoge tnchtiging teil goede vall
din boosdocnel' blijvea. Voor het misarijf is bet
voor de regt,o rde , gevearlijke van zbn vijaliuige of
ruisdadige gezindheiu. gehleken. Daaro:n moet h'ij
ten nlgemeenea nntte nict aileen t ijdelUk onachadalijk geluaakt ' worden door bern boiten het vrije
maatsch"ppelijke verkeer te sluiten , dach ook meet
alle geyaar VOll zljne zijde nn aHoop del' 5trar zoo
.. <lel rnogelijk worden opgeheven doer hem niet .1-

lean bete r gezind, uoell oak meer _ geschikt voar
het mnat8r.;lmpp'e:ijk leven te maken. Van de atrengB tuchtiging of dwaug oef~ning ten goode al,;; een
gevolg ran het misdrUf Dloet iader lid del' maat·
schapp\j zleh bewust zijn.Weet hij dit VIlli te voren, dan zal hij hnivel'en
een misdrijf ta plegen op geva.1' van zijne vr.jiJeid
te verliezen en doer , lueh t tot beterociJap gedw on ~
gB" te ward~ n . Ma~l. men zoo'n burde pi! ,likken
dan z:U men l.ich wei ,,""chten .oor cene ~ickt~,
w[\ar~an men zea g~makkelijk hevrijd brr blij ven
nam . door het .g oede .poor {,iet te vedaien . De 5trafbedreiging moet duo vuoraf'g;aau, die allen de n wcg
de.r geregtighcid wijzendc den goedge:duden tot
~1'~ ;:'~-~ ~';';} ,~.:~. ~,:,:,.: h: ~: ':'~:::': ~ : ~ ~:"'.=~
....,.:: :~.' :,,~!'.,..
wing
dienen. Ben wegwijzer ten .goede. dien

,,,1

(*)

JUt:e~oDdf1l..

baveugenoemde verei.caten? Gdief mij te vcl~en,
lezers. hij mijn ondenoa];. l!.8sr ee", b.vredigeDd antwOvrJ op die vraag en dOPot dan een wi) •• keure.
n et lijUraffelijk stelsel verdient, als het andate
het eerst onze aHlldaeht. \Vij zien eeo atgelcefde
trollie en zouden tever , n iet. .)allg , tilat.'11 bij dat
, tumperige oudje. bet pleegkind <ler iE qiusitie eetis
de scl1!ik van de vol ken in s lavernij," Hanr vel"
vallen .taat wekt hi) ons g';en decrni. op VOOr haa~
die reeds lang vervloekt is door hUlTJaclteit ' en re'
de. De meesten mijner gezell~n rr: ee nen lllP,:t haar
,fgerekend te bebben door haar uit te jon wen en
te bespnwen. Doeh zij vergis.en 1.ieh. Zij , die zoo'
lang en zoo krachtig den scepter beeft gezIVaaid.
te rwijl 01le8 olin haar onderwol'pen was, hondt nog
de galg in haar uitgeteerdc han de n .
In gepeing verzonken ol'er haar ont.zette!lde magt
en aRnzie:J. van vDol'hcen en haar thans vervallen toestand word ik door mijn slll1l1'ellde gezellon
aileen gelaten. IVerp het maske r at' en la.t de kri·
tiek aan het wOOl'd. Yoor haa.r zede lijk gezag zlll
het niJdige nUDje lOet gnlg en al in clen g rand lIloeten weftz; n ken en een galgebelt 7.al de n nakome'
lingen tot wnarsehnwing dienen ell iot lierinnnin'g ....
vau h:wl' yocrmalige grootheid.
De kriliek, die zeli~ niet met g o(linoeo boeleert
lnat 7.ic1l niet nit 't veld slaan door honl' onderdom
eel vl'oe!(ere gl'Ootheid, evlmmin vel';chalken door
haar tcgen woerdige gedrogtelijke kleinhei!l. Zij be,
schouwt aile we\'cldsche dingen op de keper err
haar 1113.tStaf h; de ' rede.
IIet IIJfstraffelijk stelsel beautwoordt zeket het
minst vau all~n aan de , eischen. die ik zooeven voor
ee n !;oad ell r~gtv3ardig , I,rar, tels.l heh opg•• omd,
lIet Il1 aakt den boo.doener n iet betel' ofliever meer
gesehikt '1'001' het maai6cbappeliJk loven ~n met
uitwndering vall ue doodatmf ITMkt Itet den, bOG2doener ook niet onsehadelijlL Uit vree5 Toortgevloeid moest het Yrecs verwekken. Verder reikt het
lij fch'iiffeliJke stelsel niet, Zoo i" b. v. oek de rottingst,af eeu ondoelroatig en omegtvaardig strafmiddeL
Ondoel matig in zaaverre het Jen boosdoener
veeleer verhnl'dt ill zijll boosheid, clllU bem bew\'
manU; Lem geenozins oIl2ehadelijk mnnkt voOr 't

vervolg of Hever het omgekeBrde : hem met baat
en wrok I.e midden z~ n" benlen la3t voortle v9u,
lel'\Vijl hij de :.rlln~rige gele[.(enhehl mao l' af.,.aeht
orn zieh te wreken.
Bovelldien wOl'dt zij UOO I' ni et~ g~regtv :1ardigd
ell i5 moeijdijk oVer een te brengen met de hes ~ p. r.ominl! van Ftant en indivi du ~ 11 dus iustrijd
met bet regi. D".rom gelool'on wij dat, ho e"el
de red>letie van dit hlad van andere gedachten i.,
de rolti'2traf veroordeel:i mor t wordell.
u.o.ch'\ lulliJ.a G,;-rrits Ilot~o()rd, nik bc:! u no,g ttl'
jong en ik kom pas aAU de Acu.dollllH) ~()od:lt i!i: ~in8 ~~ D8 n og \'i~r jaren voor den bODg hob, oor ik klBllr
b ~u , eu twn a dvocaa.t kan. in de e\;;rtj t~ jaN!} zijn trak.
t e mel.l t w..,l aileen cpo Ouk zou ik . Ze tOll l! oj,et krijg eD; WltDt zij ban nij era -geooeg bekc:.nen.'·

"Nu, je moat bet lelf wetau ! l\Iilsci..!ie n ga ik Dog
op haar .af. Maa.r a. prop0f;! do" m ~ 't ~ !e iz.ier, ell
schdjf cans ee[l miDn~brit!f voot' we, en be%org me
di~D morgen \'roeg. Maar dC1Jk er aa o! hij wag riet
boogdrnvend ot' IIBntimtlDteel . zijo, zlloah, de meeete
mlunebriefen VRO Groeneu. J", bl oat d iJeu, .18 C?f js
w.rk t!lij k

\'erli€"fJ bent en de

hJ\lld

fS..:t

oen we:ilJe

begtit' rt. Zul j~rH
G~rrit be!>JofJd wat hem werJ g'Hraagd, ell
hij c p zijlle eigene k&.m~r terug wa@, 1..ette bij
un!.oud aan ' t, werk. Wddra hnd hij iu ~I&rl
iit:'fJC'lVerklllring ill opti~HL f.Jrma l suh reef aH~ •
j et OYt1 r. op T[JI!!) papi(·r, en ghf den l"oL.:eoden

toeD
eien
eene
.ne t·
lDor~

g4;o eigen b&lIllig deu brief yoor eeDe oDbd(~ ud e schoo-De vall LIl1:gdaer_ De'tt la8 dell epi.tel met blijkbSftf
Wt")~H,alleu. H ij r oemde Gorrib. elijl en .chua den
brit·f uitstekend hoed.

N,muwelijk!!J. was Gt'rrit

lukl"e,

o.{

vertrokkeD, of "L'ilgela&l

:.:li mlachendet dilfi briaf dicht, eu r,c breefe(l

ut' t vol g:ende adr\"!8 op:

.Mejl>nkvrouwe Jacoba Tukker r
teo hui ..... 0 don W.IEJ. G.b. He ... Tllkker,

t.
Zwnlle."
"Hiorop 8eboldo bij rijoo dienotlllll&gd RiI,"

<ltn bri.Cop d. pOle 'b•• orgen.

fll,

liot

ltIoeij,lijkilb6ii(;f1.kunnen

worde" ontkeWl,rwamiee.
men ilt opliot- welklluiteenloopende ,op,attiDgen die
verklaringen bebben<\oea .on-.wendat · hetteol1
waarlijk ~e8ua, ij~tele ,lli6UWBgi~righ8id'~ ~ den Mini.ter'
als~og met eeoigen aaodrapg te .ragen, .of, bij ... welligt
oedert de i.diaoing. van·. dit watoonbwerp tet .ene .aatereove.tuiging ser....kt io?·Wmot~Jlaar be.t 'g_.oelen ,
van 'ond6rsobeide~e ' laden i,~- ,Jit "oDtwerp, w~l .'errs
van eene :toekornstige her!iening 'an het ,mQDt~ezeD
ongopr.ejndioeerd te laten, allooo aao",emelijk in bet
IIteilige'vooraitzigt euner, iovoering' van gou4en sta.nSleohta wanl1e~r de Regeriug -verzekerde
opnieuw daDrtoe ee~ -wetsontwerp te zallen indisueD, zouden daze laden ft.arl de tegenwoord.igs voordragt bunne stem k~nDaD gev8D.
Maar

I~:t~j:f:i~r.:::g,b~£o~len o.~-":"~i~d~D.\eb.
~

Mej.Miua KruaemaD. wn teAmet..rdain op den
10<180- ell- 11dell,:,_~ovemb~r ip. ,FrIlBCa~i -88018- lelliiig
hou~cm, -:wAanool' lij _:~ot vnderwerp beeflr ,gekosen:
. KhD8t :00 Kriti8k/',e~D6 lI..tir~j uitsluite~d :voor'Am.
.stetdam- '_gesohret8D., _ Dea 14D november BOO zij io

den Stado.cbouwbllr( te Amsterdam optreden io hur

~:~e:~~!:~.' ;'B~~i::W:~~. i~ <Indie''"

getl'okken Ult

daard~

bat i. volotrokt noodig, aat de Regering bepaald eeD
besluit D'~me, betzij dan._tot invoeriog van drlll goodeD
of tot betlOud VAo den zilverell staudaard. De bandel
vraagt driogeod ~ekerbeidi-- dit We~8Qntwerp i~ r~rband '
b••ehouwd lDot de toeligting be.tendigt do on.ekorheid, en onzekerheid 1S van aile nadeelsn foor den
boodel het grootste,
.

Mll.utok en PaletDbang,
111m 17~n un elta 1'11UL1l,\.

Bft,ndjeJ.*lllasin- en
1)6\1 Q3<1tJ VAl'!

<IIkt,

den bandal

De ine:tamllllog lllet ({'" llleeuiog, dati de tijd6.Hjke
beperking ~e_r bevoegdbeid tot. .tlauwunting lD oDaf~
8cheideHjk verbaud staat tot sone- wijziging- Villi mUllt~
stacda.llrd waBi eVBDwel verrl'! yan algemaen.
De

AUeen met 'Bombay

:n~e::o:ke ~:er-~!m;:~

:::1, o~li~r::~-_ ~:! ~:~:e~i~!~

wllorde van een half- millioen p.

b.et ver!ijdeoB -van ·oordeel, dat hat zaer onst8!lt.kuodig
en ondere gedeelten van Indi.e en Arabie
loude zijn, wanneer de Regering nu reeds Bene nieuwa
aoru. Nt> bl~it ~.P di~ kust eau b~laDglijke __ o ____ •• __... _lDuutwet ging -toezeggeh. ',-Zij -waa bet tevena- ,met de
Hehe en Diet- r€tgtstre6kscbe handel Olet Amorik_a en
dot., ~elft:l "I wierd ue tihereu tlt"od·

,B~--"'''~I-'-''.

IUMUll!

Frankrijk, aen zeerbelaDgrijke handel met DuilechlBpd.

Y;~~7j~L~g~:~(~ t!O~~:~lten~an

dOe
1\-_.&h:a,)iilsn...... TilUor-:Ko~pfl.U~ e l l (1~'
Voortdurend nog braideD .ieb d•. htllldel ••elatiiin uit,
werd door eukele l.den h.t denk:\-J:olukkell.
en vooral v!\-u het verbeterd pOfitverkeer wogan de
beeld/voorgestail>ll, uat de aanmulIt.iug aun ~o .vrijd
H,-II 171lTl VIlIT ",Ike ffilllloIlIL
b9S~B reBultaten vorwacht worden.
mede-dinging vaD vr~ag eri "aau-bod behoort ta worden
mail.
ookopalldllr
overgelaten. Het is de handelsbalaDs, die deu wis¥
selkoerd regelt. Dat tha1l8 die _koelslaag' is, moet biBlw
.gen hunDe brieven lllin
tc
be,.,nrgen. - De
.BATAYl.A. Deze plaatt:l verbeugb ZiCll ill heb bB!.it
asn worden geweteDJ da.t wij vau Engeland weer te
)onending ran hiH heeft
plal;\h per eer~t \'ettr~kkendll post.
V8fi sen woodBrdootor, Jie gra.tis ~erbazendQ geueiin.
vorderen hebben, dan Ban Engeland te betlden. ·Wau·
Bet !lilt va.n
l'oor rIe post om ue 003t Is de!! lIvonds
,
bewerkstelligt. Zou het dezelfd6 _ mIll! r,ijn, die
neer nu de epeculatie hior v(lel zilver tel" vermun·
fl- I} ur!'; om de
tUll S
liar, en om de Zuid
I to Sam!l.l'."nng 'iel·~~..: h0i!lent> ,-1igbgelooV'igen bij den neue
ting l7,&nklJopb in Engehmd, dan tal het: -tegendeel
(It 1II1kf.n <;p(lonr?lJJ iles mor3en~ fen i.l 1 ell '5 rootj}) , 11 un.
plBBts yinden: dDt zilver moat betaald wordClu met
h eeft ge ""d 1
wisseh op Amsterdam of door remise van E!.Igeleche
Nell ..... .tuo. 8(_oOUly .... ~.lfi-it..tl'>!i(_~h-uppij"
wiooelw, die bi.r worden opgekocbl; en het gevolg ligt
i'50ERA.DAIJA.
Overgeplan.tat vu.n het Be bij bet ~.3,)
voor de hand: de Engelache Wif!6el ~al ~tijgeu. Ell
lii~lI.\tregelili!l
ba~Billon de Ie luitenllnt Joha, en van _bet 13e, bij
zoodra. door de meerdere vrasg nour wis8els d6 Wi8~
bet 15e batailloll de 29 Initenant Bouricius.
aelkoerti 8tijgt~ dat is, dit beta.almiddel in waarde kl:mt,
dan v6r'VBlt het voordeel, dat in de opernlie gelegen
- VolgenB het $oe7, Handol, i. he' vertrek va",
was, voonl als de prijs van het· 1.il fer door de verden resident Tromp n •• r J.r" bepailiu op 3 J"nullrij
1{1 De~
meerderde naog oak klimt. Zoo geneest bet kwaad
• ich .eIf. Zonder tegeoopraak bleef <lit betoog evenwel niet. ]vlen antwoordde vooreersc1 dat il~ 'Vrau-g~
naar het santal wissels, die het koopen van zilver
10
bedoelt ten einda dit te laten a811lOuntell, buiten
r)e llJ-ulltqu'ueli!f.tie in de at"dccIlugon
allu verhouding staat tot bet Rautal wiBsel8, dat up
(le..- "J.:''"\Veede RaIDer.
bet gebied fan den wereldhlmdel dagelijks getrokkeu
wordt en due den wisselkoers bepaalt. En ten Zlude·
De vrtmg, of de Hije aanmunting aedert 1 Mei ,oar
reD, dat de galegenbeid open tltaa.t oak wissels van
heb nlgemeeu schadelijk gewerkt heeft~ loet zich op ill
andere landen op Londen en dRu-rmemede ziIrer t~r
ueze u.ndera V.rU8g, of de V'er'iferping del' muntwet tot
vermunting te' koopen.
dll~\'er de trBurige gevolgen no. zich sleBptE', die men
Gesteld, in. begiDBel is eeue v(lorz-iening in deD
nog meer buiteu de Ka,mer dan in Kamer daarvan
tegenwoordigen toesto.nd
geregtvallrdigd 1 dan rees
legemoet zag.
niettemin bij de g roo b e me e r d e r b e i d ernBt,ige
Met
klem
betoogde
d.
ill
0
0
r
d
0
r
he
i
d,
dat
de
'0
twijfel of de wijze, waarol' de Rrlgering Jie voorzie·
ondervillding opgeJ.au-ll 8arlert de 8fa~emmiDg dar wet,
Ding bedoBlt, wei_ goedkeuriog verdient, dool' ta flpre:W
bijna in t'llk OpZlgt de H(HUbara voofspelliDgeD, die bare
ken niet enkel vau HchorteD J mall!' VBI] b e per ken.
voorstu.nders Van de verwerpiog vreasdeD J heeft gelD23
De meeste Iedeu kondeo zich met daze Bfwijk:ing
2,5
genB~raftT
Tot sta.ving barer .IIieuawijze beriep ~ij zich
niet vereenigen. Zij beart, blijkeoD bladz., 4 der .Me~
2ii
op onderscheidene feiten.
marie va.n Toelicgting, de strekh;ing om, in die.n
2~
D!;' verwerping del' Jlluntwet, en dUB het be~luit Oill
de Reg~ring dit noodig oordeelt, de 8chorsing aHeen
hier te lande dtm zilversn staudaard te behouden, werd
28
op te hfl-ffen ten beboeve del' Nederlandsche Bank.
HO
ill het allereerste begia wel is wnu,t' mat eeue d3ling
In o.l1e afdeelingen kWllrn men hierlegen op. De tn e e r~
van het r;iher van 5S'J!lti tot 581/~ begroet, douh de~e
de r he i d kon b Jit voorstel uiet andeu zit'u dan
30
doling werd onmiddellijlt door (lene r~iZiiug Rchtervolgd.
eene dubbele bevoorregtiug. Niet aIleen tach, dat sa.n
De daling der laatste dagen is niet ee:n gevotg van
30
de Bank het monopolie tOU wordan verleetlu van het
veel ao.nbod, maRr vau tijdelijk gebrek 8Rll Haag:
zij dan grootere of geringere yoordeel del' f!8.DLllllDting,
Duit8chhuul heeft seJert de yerw~rpil1g der wet, UltlenO
n:u~ar door de bererkte cont!urrentie JOU de Bank: te~
meu, geen ?iilver BaD de llllukt gebragt. En tegen de
vells het zilfer t~ Louden Vuortdllrend' goedkoop kunlage prijzen beneden de 5B is bijna niets omgegaaD;
nen koop~n. Men meend€l! dut iauel' pl'il'ilegie van
welligt mOeten zij All-n eenige verkoopeu van te!eur..
tioodanigell Bllrd most uitgeflloten blijven. Bovendien
gestelde apecuhmteu doen denkeD) eD zijn zij dBrhalve
EE~, heei', gelogeerd in be!; Heerelliugement alhier,
zoud~ de Regering dallrdoor in Bene mooijelijke yer·
lliet
nan
eene
natullrlijke
da1ing
toe
te
achrijveu.
n-Io·
werd gistereo ft.J'ond voor l 300 bestolen. Toen hij
honding tot de Blink komen, die foor ban!' zelve niet
geIijk kan ook selle niet: verW8chle staking de:- VTaag
wenBchelijk zijn kau.
liioh D&eol' den avondmRAitijd begaf, deed hij r-ijn kll·
nm zilver llft8f Britsch-India eanigeJ speculant@n,\ la '
In nntwoord op tleze bedenking at,elden eeniga leden
,nardaur behoorlijk op het nnch!,lot en stak den sleuhawse genoodzRskt hebben zioh met verliej ~·au eon
in bet licht1 dat op jle Nederlaud.anhe Bank krBchten8
Tiel bij zich. Na. bef; eteu mmr r.ijnB kamer teruggaande 1
dee I van l.ulluen voorrllsd te olltdlien.
b8&r o(!f;rooi de verpligtiug ru.~t om een t.eker bedrag
In elk geyol heef' .ich ,olslekt Diet do Hees begond hij bebnlve zijne k'lmer oak de kasv geopend,
muntspecien in voorraarl to hebben. D~ yerpligting
waarheid, dat de daling der zilverprij~Bn op de Wi8waarin hij v.ijn geld geborgeu had. Bij bet gestolen
is hoa.r opgelegd onder vigueuf !'Btl art. IH der illuntselverhoudillg aen ollgunstigen illvloed oefenell zoude.
wet, waarbij haar de vrije BaumunHng werd toege·
gold .ijn Iwee b.ukbilletten, u, lll. een van / 200,
Ouze Uluutl wel .rerre van te zijn gedeprecieerd en
steao. Dit; regt mag' haaf dU8 lliet ontu01llen W'ord"tl.
gemerkt -E. A" 8995 el. een VUll .f 25, gemerH B. H.
1\:f.m"r 7iBlfs de ounestie V$11 het re!!t eeDS dSI\rgeiateD 1
kau men g6Wa-g6Ii nm een privilegie bij de bcsLt.umde
De policie doet· streng onderzoek.
6"eleganbeid aan in tijne beboeften goedkoop te roorvetpligt.illg tot verzilV'eriog? Het is toch denkb~ar"t
zion. DQch niet allen is de wisselsttt.nd in ODB foordat dODl' uitgaven tegan ingewisl'elde baokbiljetteil of
deel,
zoodat
wij
in
ons
Land.
het
£
sterling
nu
tegen
GISTERENAVONll deden de Hoofddj.ks. eu de WeBBsignatien gebrek aan vOQfnad muntspccio bij afwe·
.f 11.84 kUDoen hoopen, den franc iegell J 0 1 4705
ziglHlid van voldoend llluutmllterial\l r;icb bij de BAnk
dhono huiazoeking in twes inlandsche wODingen, de
en de Duitsche mark cegen f O.57~, maar,. hetgeen
vool'doet.
sene in de klltnpneng timbetJ[Jcn, da flJlUere op Fel/oran,
vooral ook: oplllBrking rerdient, de goudwigtige B.O~
V -!in de zijde del' meerderheid bieef de tegeuBpraak.
CJU achterhnRlden ongdveer veertig tf\hil (~IRndeBtieD
vereigu j die 'pari
12 zoude moeten kO,steIl I is ferop de.ze bsweringen niet aC~lter. Zij kon niet toegekrijgb.or voor f .11,80. f 11.95; de twintigfrancopium,
ven, d"t de N~derlo.ndsahe Bauk: een zeker regt !:ou
sLukkeu zijn Let roor ! OJ5~ 1/'.'. en de l,wintiglUark.
bezitteo. op ollver"nderd bBhoud >'811 art. 18 cler munt~
.tukkon I'oor J 11.55 it 11.70,
HED1!rS- ocbteDd werd op den .Bodjongscben weg een
wet. De wetgp.Vtmde magt is tell allen tijde volkoIn Duitsch:and daarenLegec. ondervinden r.oowlil de
men bevoegd 1.10 wet te veranderen. En wat de Hye2oude inlamdsche VfllUW door cen glinding ov-erraden;
.ch.tki,t al. hot publi"¥. de ",eest ocb.delijke gevolgell
tualiteit VaD gebrek san muntBpecie a angaat, iu het
bur been is: z06 zwaar gekneusd dat zij Daar het
der verwisaeling van sLalldan.rtl.
breedo trachtte men san to toonell, dat H voor de
StlldBferband ruoest gebragt wordell. De glinding,oel'.
D~Zie overwegingen leiddoD de me e r d e r he i d
mogelijkheid hOBgenfioamd geell6 vrees basta-Qt.
der iii !?elllkkig hi,;lln::nd eU t;nl dUB wel gestraft wor~
tot dB overtuiging, da.t te regt de vraag eener varAnder. Ielen deden uitkomen, t\at dit daokbeeld
audering
van
ato.ndo.ard
voor
alimag
word~
open
geden.
uitloopen zon op eene bedekte belaeting op de aan-laten,
munting.
Andijre luden dedell wet Dsdruk uitkomeD, uat do
Art. L De meerder-heid kwaID terug up den wellach
HE'!' 1e bataillon, albier io clarniz.oen, viert hedeu
8~elling in bet hoofd deztlr paragraaf vermeld, niet
du.t de n"gering alanog de bOl'ougdheid tot beperfeest. Vijf An twtDtig jaren geleden op dezen dag tea.Ilannemelijk is, aJ10gezien de Bank acdert 10. Mei
king uit hat .art.ike! wegu61l16, 60 zich vau eene moeije.
bijna aUB lUuu.f.kraoht del' J\lunt heeft in be,slag genokende de koning net b6s1uit;, waarbij het v!laudol van
lijktl' poeitie tegenovar de Nederlaudsche Bank vrijWBfe.
men en d us d~ tO~l3hmden, wo.artegeu door de voorArt. 2. Der;elfde meerderheid achUe bet rOAduaw,
genoemd bataillon me~ de Willemaorde ward gedecosta.nders der verworpBD wun!:wet w~:H'd gewaarschuwd,
dat do wet .lecht.v&n krachL blij,e gedureode <eo
teeM, -VOOl' de uitmuntande diensten door da.t batail£lcb tot dU8ver nog niet hebbeo kun1J.en voordoen.
mtloanden; zoo noodig kon lij t.elktiue voor eenig(,ju Hjd
lon' bewezen bij het omtrekkell en aanvallen der verNa deze belJchouwiogen over bet ,<er!edene lestig..
worden f-erlengd.
at&rkiog&1I "&n Djagoraga op 15 eh 16 April iSMl.
de mell meer bepaald de saudacht op het voorotel der
Rcgering en op hilre plannen voor de toekomst.
Welke
zijo
die
pl.noen?
Mag
men
va~ haar al niet
N'liA wij vernemen j mo~t mr. B. het vet bJijf i.n
cene wederindiening del' muntweb tegemoet zian?
a. TT.,.fenia.d..- onhegd zijn,
l\~(JHNOLOGISOH'E- WOORDBNTOLK 'I.N YJEn, 'l'ALEN.
Sommige leden mesodsu bevestigend- te moeten ant..
woordeD. Y olgens hell heeft de indiening der tegenHet ht OD8 een Wflar genoegen Je 'voltOoijiog faD dit
woordige viJordragt geene t6.iell van bestaao, dan nls
hoogst belangrijke work t-e kunneJi : &B~kOillligen; Te
~gt:bank van ologa-ug t·e Sanlarft-tl(l" __
voorbod~ aener twetlde uUgr.ave d!Jf verworpell mllL-t·
relit is het een Tolk, ,waariD de teebu18cbe termen
Zitting vall 10 necember 1874..
wet, ADdere I.deo betuigdon bUD leedwezeI!d.t de
va~, h",t;, llro.neob, Enge180h eo H,n'og.duitscli, ,nSQl'
YOOllZl'M'JW. Mn, STIDBJ;> ,
l\Ie'm. yan toe!., .op meer d.\n eeoe plaats minder dl.li..
:~::b·o~~Ch~llvoli:rd:;.~i~~:lJ·t:~o~ vert~~~er!~nd::r~
delijk, voorol 8aDgaande dt" p!anDen der Regeriug niet
De weggeloopeo beklaagdew.arvan ~~ we giBteren
uitwuut door holderhoid,
klaard worden. leder,die bela"g been bij de t ...l vao
meidioglllllakteo, is giaterenavolld door de ' policie
VoLgeILB een derde gBvl)elen is ,Let ver;vijt,,_\'~n ontabrijkeu , kU!leten en ambaebten, V_BU zee~ en krijgi..
teruggevonden, <oodat de ..... k hede. koo afgadaan
duidelijkheid mill of meer gegocht. De .tr~kkiDg van
waleD, ,ao-, ioegep,ast.e ,8chei. en natitura-unde, van t_elede toelichtiog i. volkomen belder. De lIliD, verklaar~,
worden, Drie:boklB8sdon zijo wegeoo het plegoo van
g~pb- _,eo stoomwezen" v~n mil:~eralogie, bergbouw, e~
dat nit deo .ard der .aak de wenscbelijkbeid eener
geweldadigheden tegen een des.boofd Mdrie malUland~,re mecbaDi80he en induatrii:He _~eteD8obal~peDf sal.
vorand.ring vao mnntota~da"rd van den loop de. Om·
nletmij, Jikwijlehet onnangename h.bbeo onderoon,
den dwangarooid -buitenden )eLting .. veroordeeld, eo
BLandigheden .fhankelijk iB, Kon Qillijkorwij.e .an bem
deo van d. ootm.eting,· inbuittlnla~d""b. g..cb.iften,
eeo tot &en j ..... omdat bij dat de.ahooid ••ne ligte
worden ge.ergd eenige mearder., :ekerbeidomtreot
,VAD techniscbe' formeD, w&al"van lelfs de ni&u.n,te woorwood bad toegebragt,
.ijnapIauo6D te g.~e~?
.... .
,..... .. '
d....beeken geoo verkllll'iogge.en. V oo •• olke anImo..... .
O~lJj~ beden. eeD 8IIIIVIlOg gemaak! mot de b.hanTegeo
\aatote meoning war4 iugebrllgt,<iat
g .....~ heboevenwe nl1•. ,~elj ~eugi<la~ en8., ,!iet
delilig' der b.ikeUde, ketjoOllMk dio in he( I.at.t van
~6t gamia aanduidelijkbei<l. io lijDe
verklaringen
ttl "eeo.o; op te.hniscb gebi.d ...l hij 000 bet ant·
de.

del' SloolIJscillil'eu liver de llaanil

December 1874.

J

t

~~:~~Ol~l1 de:~~~~~,::ti;::{~uN :~~1:1~::u~e ~~enlia~~~e~::;.

.r

Kunst- en Letternieuws.

de...

C't~-kau. al..
niet Thoog~r- metir sL-ijgen;: I~ iI

'Os dFil1t! Angot"-zeg ', de

GTOtI.

thana hier.. ta Jande,
op "at cQfJllon VRn den Hrooiu;(er-M:artinit.Jr6ft gar.et.

Zt1kere AN'.l'ON PESOHZK geaf', to Pest Beu daitsch.
eitgel!JCh.. -' 1101lSrJdsob- zweedsch - cZechi9Ch - elo .. akiBcb - aloveeDschpoolBch ..servid~b·kroati8ch-mtlgyaarse!1 woordenboek pit.

fran!Jch--it8Ii8&li8ch~M-p8anddi_l.tijh8(.h':'

~

In ne t. Cart-Theater te ,W~eueu heeft"do eer8t.e,ytu',"
touuing plBata gaY-ODden van II" MtJin -L~opoidll aen werll;
VBI) P Arronge.

In Leipzig

ma~kt

.da tanor ~Labatt 0.01. opXaog.

In Hamburg if! fOQr d~Q et'fstfl-n keer

operette -van Slrau8z

een nieuw9

vertoondY:,lI"die.~Jt"ledetmaJl8}" '-~ ~

- 'Ni_~~~_ uit~~ko~e~ ,__ ~oe~a.
!INDEL,

,-C.1. _G.): Gee~t eli ~vor~ · d-~; _';~ij~et8etarij,

e!l laerboek voor' BB.·.- VV.· .. Natlr ' -hetHoo. gdu. i.tsch door S. H
.•
0.ate. a. en 4e....11 •.·. ZWO~.I
..
V'!1l H()O~.~tr.ten & Gorter, Boij.
r-~
_,~qUTBNDIJK (J. P. L')",Ea~igt) betJeholl~,_ipg-dn ~~er
hat kadtlster. Assen, fan, Gorcum &,OOll1p.
" '~
ZlOGGELEN (W. d.. VAN), Jfe.chi.d~.is '~Q , lIa!sntj.
Kukeleku. Met 2.5 gekl,¢urde platen en v.rojes. 2.
e~JJ h,and~

f""

c1ruk~ LeideD, D. NoObh(h'en "an Goo-r- 40.
DIl Geachiedenis cler y.evelJti~n NederlaDdeo door P.
H. Witkllmp. Nieuwe uitgave in honderd atie,eri~geD
vau twee _ vel of twee roy. 80. deeleD, w~~;, c,ip.!a 800
houtgravuren, Am~terdaw, L. \<Iln Bakkerd & Co. Prijll
/ 'fO.- b~to.albatt.r ill vijf jq,ren. _met: -3j'_premieo,
LUDWICf (HVlJ')1 iib. d~e .Eibildung __ im l ' bierreicbe.
Eline v. 'der philosoph. l-'aculHit der "Uni-veraitit s'u
Wiirrburg gekriiute Pfei.ochrift. Mit 3 (lith,) Taf,

Abbild!<n, (inqu,4.) Gr. S,'(2::~ S.) Wliroburg Stahel. 1 Thlr, } 2. gr.
~ '''\
'

i

Mededeeliugeri '~ '.•

Landbon:>:;Si:ndnstrie~
I:ret 'toppen van de la:oftijboOJD61l.
f

.Proeven lUet heb toppell van Iwffi}booW8D lll' het
Gqroetflclw hebbt'n tot de ollderi:ltdHillg geleid.dat bat
niet goed is) de boomen "(oor tl", _aeute vruchtv/)rmio'g
te topl-'en. ,De bJOm811 dragon dQ,Tl' 'oor de -eerate
keer te overvloedig ell IU~iJten dit later misgeldeo.
~e{et' kOlut het VUOf laet te toppou, ,d"u u& afhup
"an den eerstan oogtlt.
Zijn de boomen dan -- ~ boog om de top uit te- Imijpeu, UBll snijde meD die met een J:lcuurp 8uo~itues, 01J
Uti v~rlll-Dg{te hoogte afJ ell weI SCbUlO, opdat gee~
inw&t.~rj~g UlogelijJ( zij_
Aldus bflhandelde boomen tltal.ln veel beter -dati
boomeD, welke vroager getopt worden.
Ook varmeent wen opgem~rkt td ht'bbeD, dat aid
\Vat later getopt wordt, dtJ tllkkeu nittt zoo wild iQ
elkuar groeijen.
Wa~ .denken andere koffijplanterl! fan bl;C"'.
bQfeu. -

e")

J

~tnnnde

?

.

Bet; eeJl!!\teu of I'!!itove:u vall -ta.

k.

In Europa w~rd~ £Iv t,sbak wei 4n-1i ~u frij ,terrtJ~
hit-to blootgesteld ill ijtereu 'lylindeu, in den - geellt
van dtJ koffijdroog~cyli uders vall den Heer ABn.B.
Zou het niet in het bel.og der tabakeboe ••n bier
:::e~: :~e~::d?e na de bereidiog fan bun tabak proe.

Ik behaudelde inl.nd.ah. (groon gekorreo) Iaobak op
die wijr;e in een tlroogk"lller,

en

Yerbitte di~ 166

sterk, dat meu het eerote OOgOD bl ik moeite had d..
hand op d. b.mbo •• en rakkeo 10 hOlldeo. D•• toffen, die vluchtig wurden, ""aren z66 8charp, dat men
onmogelijk Ia[}g~r dau a a 4 secolJden iu d~~~9~'"
kamer kou bHjvEJD, en diu eerst eeu tijd moe-at hebben
open geBca.nn, eer TUen er in kon.
D~ tl:lbak aldus bellltnd~lJ, was za~htet' 'van'- sma~k:,
.;;e M ,u4 .:j: j""''''L
,.-""J..<;;>.u.
QC~J .2:;; :H"tH:j.aU.~O llug ga«u,
terwijl de gewone in!u.odscne, tabak DB adO jo.ar _reed.
in qualiteit is n.chteruit gegaan en kort dBarn8,bedel:'ft:.
Zoo)n eoe8ting ,,~I de kisrnen "au schhnmelpJan,ten.•
wallte zlch op reitJ Qntwlkkelen en een muft£D '-snia.k
Ban de tabak geven,

~!eker

veruietigen.

't Is welligt de mo.ite ...ard, dat de tBbakobOereD
eetla eau proaf netnen. natuurJijit Diet .lH.et rook, maar
IUet verwarmde lucht in eeD droogksmer, D~dAt dfJ

t.b.k .ijn behoorlijko kleur ho,f,

g~kregeo,

K. F. HOLLS,
ill he! T. v. k, I. L. 9""(") Ik ~eel3' Van eM naeg g;et"pt ~ tuin 13 pile Pf!r bmlW, '_fOr
[li~~

,eel meer dan de helft.
Ala spir.l-tUlJlft'DJp

voor he~ wt;lrk lD laboratoriB kiln meD in,'p~ta,'.Q .'
de Berzeliuslamp, oak. gebruik:en eene goe'de", 'gew~ne
petroleumlBmp ~et rand en brander en door&igtig re8er~
voir, ge\""uld Hlet spiritus. Volgeuli- dr. Mohr ve:rdieIit
zulk een lamp de roorkscr" b~fell die "an' BerZf)IiU8.
Zij heert een drie tot dermaat- langer pit, die" Iiieb
behoefv te v-erkolen, omdat men altOOB Bien kao of &ij

Dog in den "piritu, dompel.. D. vlakke ..kOU8 wordL
door den Vilrm fan den brander tot _SeQ dl~oder .ge..
mn8kt. Men' kier;e da&lrtofl" ~en rondbrander _van 2.5

tot 3 millimeter biunen mhl<leUijo van boveD. Zolk
.en lamp IBat .icb gemakl.elijk pl8a1Il8Ji op het at&~if,
fan een B€rz.eliualamp.
Petrolew:n-e:x:portu.t,l~

ull;
Vereenigde St.. tm>,

d~

ABO _petr()ieum iB .uit de Verdeuigdu S~_eo per;_
l'ort<lerd,
Gallons I; a,s lit,
91,618,612
in -bet j6ar ISS!}
, 1870
138,868.086
11,0;804;687
18'71
14i;46Ii,l63
, 1872
·225,11»),638
1873

... :< ....

':,~,,"" - <. '-~

:,.",

', -."

~,'."

...... ~...ot ••n:,onMe.ee' 600.000 . ";iooal. of ong....
V60~, '98,750 o . . cen rO!l.:en-~81!1,eoce, tor wftG,'d,! van ooge·
, .....

'10.000 ponde...terliog . of r 8'~.OOO. Maar .w....
gen8 bet flJObtige wader was de des!ll1atle !"I te flJkelijk ' en b.t Frodoet i. t.nge.olg. da~rv.n nllode~ _tark
da~ in 1872. Ro •• n.•••• ",," wordl \·olgou • .gem.lden
,iC&OCODsul hoofdtakelijk naar Dnitecblaod ult~e'Voerdi
kooper. uit dit rijk kon:t-en nllejarell Doar AdrlaDopel,
&D doe.D. daar inkoop~n tot eon bedrag vao 60,000
ouoen, ~terwijl d'e rest der producti~ ger~ede afuemera
in Konstautioope l en het. O~~t&ll ",ndt.

. - - .-.". '-. .' -". ""'-.:'

:

, I.e oon.l.ateren. niet t6 .beoordeelen......gt bet ' blad.!, di.roD
iW.t
"
dmoot wor. deD t_~eg~8!'~re'!'eD .aa~." de. 106
.,.8, PiD"g; ~a.Q ., d, ~n .. , ', 108,' , H.et ~,_
geusraal. dat h•• t •.gen ..oord.g ~D'~rn.meDb
DIet d. , . gewonden.
~D.t.e vertegeowoordlger der. natle II. -.1:-:'et do.at ~.D! .
De.
InOlg leed. dat bet dooduoht'ge boord :d..r ,dulaend, - . , de ,bekh
de wau di~:, ~e Koniog ~ij.. . eo plo,g lige g~l.g~oh?id
dea •.
.lia held ~IJ ultDe.meD~b~ld ... n~I!Dl~e,. ~~rphg.~ , 1~ such
.verdleplDg ~ D~!u""
tot het bu.ltenlaud te wend«m, ow ID ~lJn b~h<!ef~~!~
de. tr~p .~.LOl~ .4~
'DDrGie.n. Dat mag.. ni~t ~ij(], eD indian de diep.., dank~
l~uel OD bet overig!.
bRarliald, welke ~JJ, It~lI&ueD~.. voor g~neraal G~r~~ald'
blDne~ko~eD. Ter.wlJI

:I!-

~;:t:l:n~ijD~ctW~D!atr Z~Jen m~dd?t:~d~~k~n e~~.lez~l!::;

bem t6 kwete611, bem foor gebrek ttl vrijwaren."

!r~O~~iob~~~C'~?'s'.ijoo

en
Pro te s tau t s c he E ere die Jl s t. oo~j~a:;.l~P;:~":. 8:Z:~:n~e ;~~: ah~j'h~~\;::~-:;ij~ ~:::,a~o.~~.
oew
ZONDAG, don l~.o· Decomber 1874.
der Beioo Sicilien

',lllorgeu8 hal f 0 ura.
D•. VAN Al\fEIJDEN V AN DUIB1.

}tooiDsch Katholijke Eeredienst.
ZONDAG, dUll 130. December 1874.
De ' v'ro~v, irii8 'B' ·,riorgi.:ins···t"u""1 ··ure,
Hoogdienot om half 9 ure,
's aVGudll te G ure hat LO!!'.

H.';Q

v.ro.erd had, bood koning Victor
EJuanuel hem e.eu jaargehi vau 150_000 ~r. 8on, maar
GuribaJdi sioeg elk.a ." bulooning a~, en o"fschoOQ bij bij
bet legar den !'ung '00 luit.-g~nerBal .b~kleed(;, genie.bhij n~ch . trBk~ement noah peo6ioen.
B"ide bladen "p!'or.n het deokbo.ld. dBt hot Parl.·
ment zicb wet diJ aaak ~Bru.Qeije . He.t P,.rle~ent, ,.e gt
de Itali~, is de Jlatis en Garibaldi z'ou nie.t .met eentl
j

wei gering kUDOf!n antwoordon aao het folk, dut tra~.bt
Den g6deelt~ V&n lijn 'schuld aan hem af to doen.

n.

Rusland.

TELECRAMMEN
van Batavia .

~HeJ.

Ho.lgge rcgwhof hceft beL you uis leg""

heer v ...~ D,U.L"ES· -

.sen

jilU

den

ge"yQugeniBstro.f - met

wijliging "Ii · tle. q~"lif'icu.~ie bekrochtigd .
DE: ger..o.gvoerd~r vau de Sw.du is t e Pdll!lf!g /ott! 1r .
i.',:'st.twni wagena het rOlliJelen vall koelied '1 00 r DolL

(1'e i'lat o» tv(mL"~!L om, gi&tenu op te ru·njf·n.)

H oogfJtwaRracbijDl~k

moot ill die pogingen, door het
.Fmoeci.te bt'wiud te Peteuburg iu bet werk geoteld,
de aBnleiding worden gel.oehb der oferdreveo, ja on-

gerlj mde gerucbten ui t Buoharest

V.ERLOF VERLEEND: w.geu. .i . kte. aK" den
H.eAideot lao B t!~Qe kiu Mil!pt)lblcru Beijer 8n ce ll den
Iog8oieur dur 3e klslIBrl bij lieu ""H.ter~taat ct;.ArcQud
Gerktlloa.
te p

OIl.feD

YOIl

. ro~au CoppieLti.

;i#
.D

E!i 'VERLl:!1END: a~~ tIt! kllpilcif.l~ (~tl' iJl.~
PriJltlell en vu.. llll.IH!r!'lJk.

.KR i. storing in ue lij H SiDgj\POrt~. De'l~ 1geu. V{lr·
trekt de eerste boot derw&ar\IJ.

SGHllRPS-BERIGTliN.
t\angeko mclI Sehepcn
te Sa.para"" ,.
Eugelilche Bark Fubiug, M'l1rc l)l~1l ,' an Amuij, rrll~
YIH~ Gitt.
Duihche Blnk Marie, J . P. Jouann8(>U \'an Amoij,

Heiw.

Vertl'ok ken Sehepen .
vaD

~ft,"nrlLU:'::.

11 DI!I;;elUber Ned . F'regBt Dordrer:ht II, C. J . Rot.
gall! D&.ar N~detlQnrl.

f\allgek omcn Schcpcn .
te
BaTuyin..

Vj,'H1V VL ... a S . D.

S:JUXPE:l

O£7..

VAN

4.GI>NT.t::N

Dt<:. ;) Bng. Maria Y~a.i ..... Wilk .... Ne'iV~Oa.&11e ::the!., Wabon &
Co.

Vertrokk en

SChl~pell.

V.L.t.U

N. D.

SCln:p.E N

....u.R

GE7..

Dtc. 6 BDg. Nilllloa .•.•.•.•.......•...... Wntoiy .................... S;D&""I'Onl.
• _ F r. C.1JClltll_......
..• " ................. " ........... Amerika.
It N. J. AI Alawit .............. .... Seeb. Achtmat DjalTu Grhat!e.

..

.

~~.~~. 8~t:~r.~: ~~~~::::: ~::::g!;;:~.~d. :. :.~.':::. . ::.:. . . . . ~:~~!~~~an.
If

_

,

N. J. Nahll .....•.......••..•••..•. fe.cb Ba.flier ................ ,sotrab.ij •.
7 • Si ns.pore................... T.Odem ..•••.•••.......••..•. ~S iu@'kllwap!C.

vertrokk on l'assagiors
vaIl BIt:ta.Vill. .

~r:r :.h~:r:a~' !.e~.~~~~o~~O~6;~~ro~~:o;: ~~1~a . \1e:I~~1!1

de

Ndr SingkawlDg , met bet Std. 1.:I.d.l,oo mschiv Singaporl", kart.
• . Odem, de .beereu HeijtiDI!: OU fam., Hvll:\a"Q OaeHj, HemIne"
Filr.t ea lam ., Lene,e.r•• Z. ~h. troepe:D..

Aangek omen Schepen
anti. I'l cbip S"latiga,

n.

ge7.~r.

G. Ril!t.L.orat,

fU

~e:i:"~~~ ~lc:~i!()~n~ck~~~~;:!: rz~~v '}'i::;:~~~' ;:t:vl?;l"i~':;:
bark ·NiI; Di~perapdom, gez'g'. A. Gciffi, van Band •.

Vertrok ken Schepen
","au Soerubaij u.
S Dec.: Am.ri~~ bark' BDf6ij. geZ8~'i'. J , Berrl. BUr ~hDill.;
Z.
"M ••tI.

p.

Sa:matn. kommc1t . P.

BCQeb. Dur Atjtlb .

Buitenland
," . . , .
G~!baldl.
/
.
~D AlDedk~o.ch .gel1ee8kuo~.ige. ~ee(t .in dl) Nft/ia
~ Ii TrilJII.e eeD brief .geplaats~, waarin wordt gezegd,
~ " ~baldi .~i.ch i.~. &eer ; ~oteligtt finallciiile om8.t.u~

~

11
, "jV.i.JI<!..t._~<!O!i~t- h. ij. ~. iCb "Ie.J.r.
.. "d.__ ~oog.t
.. h.C..' "._4e"."
Ie, "D.bohoefteD
Dial, koa &aDB.baff.n.
D. 00,
b..0r,
roapt d. talnJke vtionden. welke Garibaldi ia
e Vere,oigdo ;,Et.~D ,.., Noord·Amerik a be.it, op,
0111 door .,bonne· bijdragen . de lilate.,;· le.enBjareo
•• a
.Ien ,generaal te '.rza~hten. ' . Op O.,D brief. fan den
beerR.,e. , be~ . Garibaldi ge&otwoord" dat bij gearne
, ... ·t!I",hulp gob~oik · ...1 m.ken,
Ook m.!dt men dat .eoDad.r Amerik""o; J . hn -Aa.
d....n ~.md. , ""P ,Garibaldi b.er. geachre,en. om
b8m.~.~ekeo een > jaarg.ld · '00 :. 6000 fro .aan Ie

~~~~~ .-'-::--.~ ':--: .

"

.

..

MaD

JetUl~teu , e ronde reteldeu te regt \'"&11 helt,
dat ~ij
alleree rat outsbllo.u waren uit zllcilt uaar wond eren en
omdllt eDkele iudividuen in den RU8siscilen et!t'l:ldisust
geen bevredig ing vouden fOOl" hun godsdientitig ge·
vo"l ; zij trl\chtten zicb tlezo stemming ten !lutt" te
mBk en en bet faoatiawe der.;cr sectarlere op ultraUl.ou ,
tn.o.[lllch~ ba.llen h
leideu. D~ Russi.a ohe regt'fiug
Y68tigds tlc btor op bet drijreo dezsr zendelioge u burs
aQudacht en stak een tJPuak iu dit wieJ. Tot in dozen
I:omtlr had zij werk met dis religieusa I\g~uteo, en
htlr8 verordeuil1gen kondeu w~l eens niets andars ziju
dan voorzorg6maai :regeluu ttJg:on nieuwe poging:en del'
ultr(unonta.alJlJche propoganoa, om ' ook ill Rualand
vaaten grand onut'r de f veten Le TerkrijgHn.

graep de

.dJ'.Obge.D..~..

De biB8Cho(J .
ijken
r.ijne waning e
weoigte
zioh
to laten' pa.neren en beg.l.,idd.,. b~""'I5...)Il!e:no tot aan de woning, dis voor
b'-~:iiii",",;•• dh.id gebragt--w ••.
de . aoldaten aileen W'u.r~n, ~roDgen zij de
ea de .acri.ty bioo o.n. Zij bekleedden .ich wot

prieaterlijke ge~o1deD, maaklieo .zioh meesLer
van do gewijde vaten en giDg~n fervolgfJQIJ oye r
tot eaDe 8cha::Jdelijke parodie der . kerk"lijke oeremn·
nicD, welke gerUitnell tijd unhieJd. Toen .e chter de
m enigte, die den bis8cbop yerg-ezald Dad; hoorde w.. t
et" . gft,a~da Wll.8, sualde tij DBllr bet kerkgebouw en
ta8tt.e ete ellendeliDgen aan, ten .gevolge waaraln eeo

Dieuw g6vccht onte1;ond. on

n.nd ;;r m ii~l

pelijk f .lei. g.'o,t.lle.rd eo in h.t b••it der oDthei·
li gd e kerk ge"teld.

..

-)lef"~oeId'; brief· geeft, deo . !tilli....o•• b•.n
bl~li · Pot' tot .baoohouwing8D;
hi.rop D6derko.
~ell, dab bet . ,.rwiit, door ; het . · A.m.rika~n.aba blad
aand., ~~& . regeriali gerig!, ooregl.aVdig i •.

welk0 '

,.~
a~.d.ort ~d.e ._ .:a. ~~g.'.!>.'
." ~

a,;. .....·_~"
...' .,'. . }:I1"!".
d,a.,t.,.. . , 1. ti.t'~
.. ,ge.
...,.-..
~alLw:~
~:~~
. .'
I ' alb · .udllgdiag boef't ,an de band
sewiJlQ._· •.D.ce ....igetl!lg. ...elke wi' aieobll -. hebb6o

bisachop in naam

TOO

het gouverne.

ment Ie Iprekeo; docb oak do.e oa\ving van den priester
tot b•• eb.id, d.t .Mgr. Tolki"u ai.t. met be .. wilde
t. maken b.bbeu.

O:en~io8i;:!:~~i:reeli:i~~ d~e~~:el:::te:n:i~I~e~i~~

die
.prongen 80 .aplie. en 80 .oldaten. allen ge ... pend
en op g.ringeu af.tand ia bindorlaag 'liggonde plot.
Boling te- voofscbiju, o~ 'baddeu, aaoge,e-erd door bUD
kolo.nel. hot palei. weI dr. om.ingeld 00 de .aagron.
n .... ~8 BtrateQ afgelet. ·Veraobeideri.e aoldaten brag len
. Iango ladder. '\DO, eo ·, plant.tea dio t.goo do .oa.ter.
· dor. • e.nte, ~erdieping. met bol doel er legen op to
klautdreo. De VSDstere werden geopend en '
prie8~r. _.n ~odiead.r. " .ierpea del.dd.r. m.t de .0IdateD.
dut e~. lucb op bavondeo, nur benedoo j opnieuw :w6f'o
· d'llL~IJ-_~o.lLd,!.-Qlw:.eo... g• ..,I>. , maar _o.Jk np.i.u .. omg8worpsa. Iomid~018 luidd.n de
kkJokkoa Dit 'alle
~t, . da. ~bolijken uproejl8Dd. ·olDbuaoo kork to.
.ordedi~.n. Vaa ' .Ue, kautea I!wamen E""opeao~o eo
Armeoiuta: maDDeD, . frOG.en .'. en kindereu in meQig~
oPda.80D• .. ' .. - : ' ' .
-.
.',· De.noll"eII _8D. lUnderen gtepoa da · ladden. die <i • .
.oldatea weder tracbl.~Q)n d .. boogte te breogoa. 60
.108gou ... berbuldelijll Beder. De ·. "oede yaa het ,olk
niot ~+ ~ bed.roiI breugea. gar do .. &oLnol

ae

k.,

=k~:~W;::P.;;~::~!~~be~el~':.~.d' ~~ ':fivt;
llebr6g\ en _de .lIpIia om IOldateQ .Ioruidsu all .. ild.

~~

riomaandelijkiJ.eha buiscolltJctie f oor
taBl 1874 ten behoeve der A r 11J ~
te SIlIDllraDg.

l

tan~8(}he-GemeeDte

b~t

46

kWlit·

fler Protp.M.

Q

Op Maaodllg den 14en D.cember •. k. en volg.n de dagen.

Nameoa het

Uolle.~ie

(1792)

"au

Diak~neu ,

TRAPPEN.

Maandag en Dingsdag den 14en

0])

en 15en December

y,ullen

DE KUSTER VAN T .[ HOL. D ~

Epoca, elln blZld oat;

te

Ma.drid uitkomt, zegt in eeo vaD zijn IJUmmerJ: "D~
Noordpool-ex peditie die dl'ie jaren geleden de kUB-ten
va.n Tirul "erliet enz ....

Yoor de reglbank van Safford te. Londen verHcha~
nen olllsng8 dric dame8 iu b"lcosluutn, met geele
ohignon!! en bloemen iD hat haar.
dl1U!erJ echter
Waren m.anneD, die ziab den BV Onn to foren in e~n

Die

buurrijtuig n8.ur s eo gelDllakerd ba.t te Gra~llat9 haddeu bogeveo, man onderw'}g door de puiicie waren
aangebouden ell dan TI.aoht in de ge' Rogenis bllJdell
doorgubragt. Zij werden apoedig flijgeaprokeu 'an de

•• nklagt .. n landlooperij en koadon dus po, rijtuig
nftar huitl terugkeereu om r.ich to ol)tdoen V&n het C06·
tuum, dat hun een KOO eJechttlll dienaL had btlwezeo.
Ee.J.l. onae1uk in de ber&:,o.u.
~reni(Jeen onder on.ze Ielerir"

kent yoou"ker d3 tae.

begon te dalen . D. ' koehier _pando all. hrach ten ia

om het yierspan tot slaan to ' brengen, 60 we!" zooE.ee r ,

dat do paarden door de geweldige wrijfing aucce88i~·
.elijk all. 'hoorUilerii '.erlore., " 't -Wns oohler aile. t.
..rge.ra so. 'tOen .ihdelijk •• n boretriom brak •. gloden
rijtuig .a panrdoa ia _.n.U.'liArt olD,l ug. J;lij e.n
bogt fan den weg ~ielen. de pS8rdeD,:. e~. h.et rijtuig
aloeg O'l'et' htHl · beau tegen een boom . 10 aphntera. De
bi.acbop woo op do~,' "e'g g ••ling.rd. docb hing me t
lie beeDen nog io \bet rijtuig;" de 'personen di6 hem
ve~geI81deD.: . we~den ' ill ven,obillendo r!gt.iogttn geworpen.
,
.
',
',' .

g.:::.=:.~~~~~. :!",::~o~:~ b~,;d:i.:::p ~:d:;

bel ""geD!Hi~ ~a.t · be,.iit·"ig~IJ..iel.u,i'. b••t c...... mpj •
gok.k8D, Waaraall ,oor 6eo ' good deel .iia l""nob..
.boQd t. d.u&en is. daar bij aodere I.tterl~k .orpleHerd

en 00. 't oor rekelling
"sn den H eel'

wegens vt!rtrek, veutlutie boud.,u fR.I.I ZEd. inbot'del,
WaD.r\,Ull

(1699)

door rondge1.ondeu CA.'l'ALOGUSSEN ns
VOOrn&lll11str. goedereo v e rm~hl zijn.
SOESl\IA.c,\, e ll 00.

Op bovensta ande vendutie
zuJlen wij nag verko open:

•

REI"SoWleQeEN ,

gemllkkelijke zittingen en ruime barging,
(1756)
SOESMAN en Co.

IDftt

Op ODze vendu tie
tell buiza vau den WelEdelen Heer

N"O RTI ER
:mllen wij nog yerkoopon :

Eeu prachtig Rijpaard,

zoDd~r gebreken, Isabel sebek,

(1779)

hoog 4'21f.:t, ond 8 jaar.
S ) ESMA.N Oa Co.

IAmdma ii en Leder ""cr'rol iken
Iinmre.·h onCcll

K 0 F F E RS.

(102 ~)

MOSCR
Co.
------- ------- --------&

De Gescbie{lenis

Nederlandsch Oost·Indie

V.li.O d e- vroegate tijdon tot on1. ~
dsgen g~SO~l e~t in
t.fo,e.leo door S. H. TEN CATE.
Dit werk, dat ver sierd zal worden rioor me t dB

mee800

ZOl'g

bewerkte portretten

perllonell nit daze geachi edso18, loal
a 30 oJlo,eriDgon .

28

van de

beroemdste

\~oJllpleet

PI'tjM pel> c.jlel,el'i nf}

f

ziju in

1.-

De eerste afluveriug, met port.rel. \' 11.0 J..AJ.,,{ PIEreed~~ verkrijgbaar: dR ,ol...
'EOO spDedig mogelijk vol gen.

TE.RSZ_ KOEN, ill tha.nl!!
gendf.!l fiullun

(1724)

G. O. T. VAN DORP oa 00

BAZA R.
iBchte

H. S. Eau de Cologne,
V AN

kelliD~ ~tln GU6tafo Dore, yoo!'steliende sen diHgenl'~J

welke Uiet paard.tm, reizigora en . ~.gBge iu een afgrond
tuimelt. Ret ie eeo ijtiogwoltkend Bobouwspel, ma8.t·
wie bet voor l(,uter fauta&ie wild e ao.Dzien zou &otlr
dwalell. 't Ie nog . ge.en twes ·rna.nden. geledeo, alit
eeu ougen,l vaD oD~eveor gelijkeu aard duo TOl'st· bid ·
echop VAn Breelau 9\'erkwaw, to~ i.t. hij van bet Jonan.
D68bdtger Bb:t J:.aa~ . Mii.oRterberg ~e8d.' Het me.t \·jer
pilardau bespanosn rijtuig bad d~n aeeC litteR . omlaag
loopunden zoogenaawdeD Laolleu Wf!g berei!l:t, toeD bet
remtoestel bra", zoodat be~ Iwaor beladeo rijtui :" ~n el

SOESj).rA..L~

C. NOR TIE R,

Onlangs is io ht'lt quartier ~rolltmartre to .Parija de
pianofubtijk \'1m Herz & Co afgebrand. Driehollderd
pirmoB r.ijn een prooi der vlammen geW"orden.

Ill. bo..loo,,"tuu lD yoor d .e rcg-tba;l1l,c

Naar aanleidiug del' oTerlsl"cring Tan de katLolijke
Kerk aau do 60biBIDatiekeu h.d doa 60n Octob.r jt.
to Bru8B eeo erostige 0p8tand plaats. In den lQop van
den dag ver~oonJ e s iclJ ebO der geheime &genten vau
d~.n Villi ...... n ho< bi ••cboppelijk pale ie, .egg.ode. d.t
hiJ den bl8scbop eeDe Eaak van bet hoogete gewigt
bad mede te deelen. De deureo 'Warlln gesloteD en
ward 2.b niet voor hem geoptmdj een priest6r gaf hem
uit eeD V~[i8ter der ~er8te verdiepivg tao antwoord,
d.t d. bl •• chop we'gerd. hew 10 ontvaogea. Karl
daarop kwam een Muzelman, lid vaD den provinc i~loD
Hoogen Raad, op cijne beurt· aall hat·palsie en drong

ADVERTENTIEN.

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

ALLERL EI.

(Soer. Rbt,)

Aziatisch Turkije .

~r.n gonzend geloid !oowel
jea. 't Geen von de aood MutiJa
i8 ook voor
d.arop volgeode .oort Pooora L~r. vao kraoht. D. ge·
woo. ",i.roil nn hebboo gaho.J dez.lfde geluid.orga.
nen; dele zijo gelegEm ' aaD . c1e geledingen· vaIi bet. 'acb':
tarlijf. Het geluid der. u:ierell i8 ecbtf!r niet waarneembaar door bet mODscbelijk 001'.

bloed vergoteo

ward.
Het getsl inwonsn faD Brusa, dat op tliUJl dag
door ' de turk8cbu l:foldsteD gewond weJ:'d, bedrsRgt moar
dan 40, onder " 'elke tWtle prie8terilj de eene ward
BaD Eiju beoD gewond, terwijl de audere sen su.bel ..
bouw op 1.ljn sohoudet. bok" aro.
EeD uur Da deze betreurenswaa rdige gebeurteuisse u,
werden twee 8chi8matieks mouniken in het bi880bop"

Eedfortnu .lier b.U de ~3u.liuezen.
Hij - die vu.lsoh elijk r.woert - sterve wsar hij gaat
of ataat een oDoatuurlijkon dood . Moge bij door een)
rukwind opgeoolllen en door een hoogen boom in diena
va l verpletterd. word en. Begeeft hij ~i"b nsar b~t b080h
dao trappe hij daar op .en mingmang [.i. Ja~. Wdboe k bij mimanJ] en rake zoo buiteo zinnec, dat bij
0.18 elm dDllem~n oreral tegen Ban au in 100pt en niet8
meer 'v Q," de wereld .f WGet. Hij worde door tijgera
\, et'fiIcheurd, door wilde et.ieren geetooten en zijn ligc baa-m dOQr hert~ n v~n een gereten.
Wsnde!t hij door cen ravijn, dan valle hij op scberpe
- 1'e 1\--lof:lcou wordt thaDe cen regtegeding gevo d
steenen, zoodat zijue boret opengereten, zijn hoofd
betVC'elk aller aundacbt trekt. De Tim.e~ de e l~ Bang-aul
verbriji".e!d en zijn bloed uitgcstort wordt terwijl zijlJe
de ••••• k h.t ,olgeode wede: De .Mdi. Mitrofan
herseutl oaar at de vier wiDdstrttken uites n spatten.
wordt beechuldigd, vBls"be wi.eaela te bebben ge .Daakte ..
ne,indt hij .ieh op het open v.ld, d.n mage bij
in oIllloop to bebben gebragt. Het totaal bedrag wordt ga. .
door den bl"i.kdom uit een onbewolkten hemel getrofft'u
8cb~t op ruim eeu ba.lf millioen titvaren roebels_ .A.lrorens
en door eene giftige 5111ng gebeteu worden.
dc:o dama dun lIluijer a8UOIJ.lD, had zij veel omgaog
Op zee Vlllie hij ter p~lJoi aan krokodilleo. Hij wor·
wet perdl)nuu der VOOtllftAWftte klas8e to .Moacou. III
do g •• loke" door
eu SoemiJ.ng (twee denkb.el<lig"
hat klooater opgemonon fiijode, was 'lij oUiringd vaa
, is8chen) en doo r eOn wahiscb opgesl ok t.
geeiltelijko .z.Ud~.e ra zonder k~nnj8 eo ontwikkeling~ zanKomt hi1 thuia, dau aterve hij aan eeoe beroerto
der apvoeding, eo klom r:ij "t;er 9pOlHlig tot den hoogof. warde door eeDe and ere doodo~ijk.1j ziekto ovenall t"lll ,
8ten TaDg io die instelling. Groote fabrij1ren heert zij
l:lij sterve 818 bij eat, alII bij drinkt, tLl~ bij 8laspL/ &16
do~n oprigteo, hl!t
landbouwbedr ijf heeft &ij zeer
hij droomt. Hij stene onder !.tet loozen van een wind.
a.!t.ngemol! liigd en uitgebreitl, de nijvel·heid in het algu·
De~e vlop.k van bet eed meen ~e el' ontwikkelu. Door krliocbtige ondc;:'steuuiog
water rUite op hem en
de zijneu tot in het derde en vierdo ge8lacbt. Ret
VRn uen Keizer en yele and ere persoDsn, benBvens
"' . . :;.;.:.. ~: :~ .I.J ~~ o,, ~<> ,gUg n.u llrJlO e u n ilj ~eoCJ vlin Ile
uuur Ull' upiJrs ngsu o~r e r VUlsella wissols, hu.d zij de
m
ka~re (Joit ala melllJCh op aarde terug, Dat zij
middeleD gevonden, 000 d"t alles in het leven te roeus. hun·
nen -:lood ver&Dderen mogen in. Bl1erl~i iC8okten, in
pea , V ttrscbtlidene dier iDduetriel~ inrigtiogeu lijn
bloedluigera
en
aQ,rd~ormell.
nog in volle werking.
Zoo zat bet Jot zijn Tan aHen die vA18chciijk ,,,eree!

er op nan, den

ltalle.

-

B sig rado.

De ops"ta.ud te B.ruliJu...

te Soer,t.baU a.

8 Dee Nr.<\.

811

b~w~erdtl daarin, dat de Fransohe ageD ten, in
beida
ge noe md e stedau gefee~igd, van huocH regering uiets
Ult"er en ook uiettl miuder io last ua.dden dao eeu
t!il:tciJ t ot ono.fbaukelijkverklsriug: VtlU Rum s niO an
Servi e ta oud~r8teunen. Yolgeutc d~ Levant Bnatd is
jui~t hot tegeDdeel to KanfllaDtinopcl gss(-hicd.
~ Ef;lU PlI.rijscb corrtlflpolJdent der Ki;l". Zeit. Bchrijft
nBar Qaoleiding 'aD een berjgt in de 'l'i1R&8 dab
de
t
R::'3':lischo regeriu~ Ziich genoodzl~okt heeft gezien
teg eu cia Roouu:lche propn.gRuda op ttl Lredo1J: !l In de
JQatstB jnren uebbell d e ultrallioutanen zich beijverd
oak in Rualand Yasteu vost t{') krijger.. Hot punt WIl&r
de Ro.nval beg-onnen worden kon, vonden zij in do
ta.lrijkt' 6ecteu, di e, weest,, 1 geri ng \'RD getll18terkte,
maar vol fllIlatisw e, cloot" It.uaIRt&d vel'tiprei d zijo . De

'~evend

dew driemoal aall
met gebrokeo
to.t ,.Il\ke ·dlMifjD
door eens

p"

vn:u Dut.u.-v-lu..

».TI1)£

~~r~~:u~:~kW:I~O v::or:a:8;;:I~ I::t h;!.~8oC~:\9wind

d8arbij op het oog hee f~, dit l •• t .ioh· gem"kkelijk
raJ!;'". .Dergelijke ondarhaDdscb e belofteD. lioodouige
pogingeu, LDogen worden be.eo bouwd ala de eerete
8tl.\pp~n, OlD eeo.e sto.atkundige toeaadering tot·
stand
t", brellgcn. Inlu~Mh~n zllUen dergsIijke pogillgoo
te
'P eters burg weinig lnvlOi.:4 bd:; bl!u; tnen houdt aldaar
vast n",u (Ie reBultaten d~r bijef,mkolDi!t f411 de beid~

K~izertl.

Batwia, dd. heden.
Benoemi ngen, enz.

BENOEMD: . t.ot S040ut t. Ch.ribon

VaigeulJ de Kat,•. Z~it.ung·· zou de .1!'raD6Clbe regering
op vortrouwelijke wijlo te Pdtersburg te kennen hab..
ge~efeD, dat ~ij onder zekero voorwaarden

ben

Bcbeoden. d.t aaa
dO.m i8; met welk
"uttig~ eigon&ar

ENGELH ARD & CO.
B. K.\RTHAUS oU Co.

(689)

. '"....

- - -- - . -.--. --- ~.----

--

Gonden Dames .Borlogies.
i.f65.~

Ronde, staande
i f 20 en f

(296)

KLOKJES.
~5 . -

G. C. T. V.U.' DORP

&;

00.

Vermist tweeB ank billetten.
Ben van f
Ben. van

j

200.·· letter E. A. no. 8995. -

25.-0

letter :B. H. no. 156l.

Bij aaabiediag ler bot'ling .f illwioaeliagw ordt
moo· ,orsocht •• aaate4ondeo en oa&r bet P at i 'c i e - !'j u rea u ' b lendeD'
S4marang, d.a' lIen 'D ecem,ber 18740
D. _.Asel.l.ent Reoid.nt
. fO<k ' de Pulicle,
(1198)
J. DBKETH;
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.. ALM·ANAK 187?i'
'b~VBt -~ -"loeg~a"m ~ui,fII~e :~rinr' hut :do~n; YBn' aanteekeningpn _-,oor' elken ':d'a:g
i:m "diito\~i v~r,lt'r I'ItU<llj1!l'f-~~)O,~ het uUler:d,u Villi Olitw~ J<1!~t:'n' eo, . uit,g-u.~~~ .. ~.
1ft,' ue8:,cd' ~nn~~n~Hn~n' :tJoor- do kU~lJl'if:hien~~- .U,t,' rekt4t'JIf (~~r t;~~pl_-HrdOlir~a~~
uwk.t'~ri~e:·"t'nt,. be"e;:;kt"fliul(- vun 8-,12
rn~t- ltwutt b,reuk~!,. -::-' J!t!rleidi~lge_
,ttt"odr .. luJidng VB'I -"lit:! ,kllrib'~t"1i A ';3. eQ 0 yOt. 'sj .~t1I berert~' d vv .. r rl3gt'iJ~
v"n Vrttt"rntid uiuohw _ln ·N,;~It>r!. k!el.f.- Hrltlt·idi·lJ.! V4f1 t'enill6, oudl:t end.lt1rlabdftlc!H!I.~ KaieuJer w~t ma311I!t,u.. ddU.'-:':" Clui3telijk~-f· CLfll'ee~cht::.- f#.n'

....

•

1'.VANl)ORP~A~o•

. UMr
.. 8.,,'.'...•..". .k
·.e. Joe
- J. . ll..•. e_kt.
dt'z,t'r
D

,

. '.,',.-.l•. .'. .•r.::.:.D.·••.

·.lI1A81'lWDO}IENICO:

IJjtlcja.

Groote Keuze
BYOUTERIEN
io. bI Jedkoralil, /aV!!.. Cameenet<s"Stc:l.,
flt>dureOde " alec'lf!! t>tm p"sr dS_j!8'1· ·te be~i2i'~~
(1786)
AlAS'l'ROI)OMIlNICO .t ~'ItEUE.

in ee"l net'Lln7len bandj9 kJ: 8i zak-fJrmaat.
fri p , p'ot /

· Doi)t<

_:~ f).~. :'O..':~ d.·,~.~.g ,.,;~ ~.~ r.'~r · ~.'.~ ~
'.' HoTEL' MA.TARAlt~

_%'

2-

'

0:0'

:(17.46»

..i~
. . ". . . . . ,- ::,_
., (1771i)

. _ J ,.

SA!UA'RANG",Vl;I:E

" ,

ennetjes"afgehwftd

..

'1'

V i~n,])ORP&Co.Sa1narang
..
, ' L " , · , . _ . , . __ ' . ,',
"

/"84411"4'&1('.111,
spoe,dig.
. worJeli

'"

ultgegeyenen.1'erkdjghnarbij l
j,'

.I'

'2.60.

.

PERRY & Co Londen.

l\EQ,'l!!;NMAHT:$LS~
VV"te"p"oef

BEG,ENr'ASSIHr~
Gulln Prrchn, witlc ~'Il zwarte. lp. k\,-!~ ilt.. it wei ::ijUt!ll
krugcn ,..0 nall Jell bif,l!l~lIkI.lIlt. is'l'uF.] A.~T

G. C. T.

(]:JiG)

y,,~

DOl(P & Co.

rll~,.atJ..I1i!:~n.- ,Cbri8telijk~-,_ChiQee8ehe- ell Javl1B-n ..
ache f e:"tdti ~Ii.--' IJt"'8'lwr ,·au-'N~d. r;,'d - ' J !
"el'llt.J~jk_ .l:Jt'fHUIH':.-_ :fQrief- op- h(~t bilfll~I'- eu
BrieTI"'I.vt!'rY-nl;'r.....:..- Ve j !nrdnie:,' "un tlet
' , ~ --:~Gd lell~- t'U Vt'rj:H'rd,,~t"n vI&n d~ Yur,"lt,~ ...
Jijkt!" Ih,i/.en HI!) 80:d -ell' Dj ,t·iit. - l~ljdrt.~t'lJkun"L,{e 0P.!l tVe/l.-f""H-r, ~f: d!-r COlllpn.~"le ,tit'S M-:"SUg,t:'fies '1\1 ·r i·
tirHr'S.-- 'l'lf'lt·f \'uor de '\'erten"itl!!· Vn" T,..leil!:rl,fLwh~ b""!chku I)P J(l.l{ll.-- ;~rJfrild vuor relzi~t'ra pdr dd etoolil.
l1It.'ht'PMI MalltflchfJPttU_ N~"~r'a d.~ Pll~SI,rgcldeli v"u d~ ElJg., lOall.- VOUrljaanllct~ ,gewichtl1l1 in g~bruik in,
Nt!d. Iuu.- ·ViL:Ll3lf't:ge.iug ucr N'tit!> Illtl. 8p!lQrl"~~-:11118tijt~h/lpp:j, 'a's'Ht>dd bet T.. rlet' vuor r.;iz:gdrd.
0l'geplnkt I 1.- 0 .,"p'~I".b I 0 fiO.

Gt'pi,.kt up kurton

Y,·rocl. APD. W,!1,'IlR..
It.1okl"~.H·k· in t'1I111j r s.
]tnilkdt'lh<ch in hll1\ken .
SIlU(.·ij~ de 13 'U1oglwT fl

K.otllQJltJl:litll1 ell bot in.. ' ~n aitklaren van goed~ren tegen' fllechtl'J 2·1/2%~
Rt'lkommand,eert- :r.leh h~lt~erJelijk yo!)r,'_ -bet hoodeD
van Vendutien.
S.mo.ong Hoor.natr... I"
(284) P. ZWAllER.

PriF/1.-

PORTEFEIIILLE" AtIVIA!\HiK 1875.
.1.
(1745)

Errstc en 'l\\'ceuc soort 1 J Z E R IJ A K.
iSUI;;S~!.!~

ftBGEtihlrASSINr~
P-UpenJ ",yit en

z~:vartT

F.li. !lOUoU.

(155)

Wiltc Jndramnijoe

Tafel-R~jst,
in zllkkeu en per picol
(loW)

vt'rkrijgb"Hr bij
SOES)lAN ell Co.

Il.8.~ JI

verkl'ij!lbaar by
Me. J'\I;;ILL & Co.

(1%7)

.BAZAR.

Calir{)r"i~che ZiL[m, Ahrikuzcn, persilu·n Pt"eren.
Od81ers ..Hi Lou~t.~r~) 0 ulIcpiguol.l! en Truifcis, alierlei

(I7~n)

!l.

Nier-

8ll

(I

Co.

Echte Eau df! Vicbij.grandGl'111e,
CarlsbadSpruddsalz.
IJOER~.

B A ZA R.
Carpettetl

pH nll'jll;"~tI /.{,·W()()II

1;1 oolU ,.D~·IIIt'I,ij PT'I,'-

(117)

F!IIJlt

~':: .... ~, .. :, :"~"'I"

R,)(lkdt!c~llh ill htlele 011 (,oh'e blikkcD, garookte
JJll"~.
j

leveraandoeningen.
L. C. It

, .,,,

Rutp,wa. SIlU"'ij8, keHing Sllueijs gero'Jktu
neD.

K~I!TllAUS ell

(17n7)

.-~ .••

YIt-wtlch bliklHllI, kt'u /:'lehl1 ]Tri(,4tiel, 08Bt"n en Kltlfd
gcbllkt zwezerik,~ -gCllIlKk~1I pl~lillgt LeJ:lgvit!ch; gt:roukte
ell vt!rl!lche Z~dm, Ilurillg.

Sijsteem Lefaucheux,
12 ...\l)I!llUdl;'r, met 2 il O 1) n t r

in kll'ioe en

Il. KAIlTJIAU3 &

Cn.

Champtlgne Roederer.
"
J)Jloet et Chand on.
(lU7l)

],,, 11

I!OU.lrA.

B'A ·Z···A·······R.
MuH·k"tr r4 m.. t
lin.

li'.~I,I:tt f~,llIlran.,lf&\taa;u-iecrJ

Appeli--'DJ

(7JIl)

Rozijrlen.

AlllonueldD,

8ul'l1-.1e ~lJil"P"J"8, AII~llIki'"j g~ull"'lI!!d lilur.
Ajll:ijV'I"~ Blut'lukl'ul1 ZUJrkllui, ItovtlUHiJoJ, KrolHi~ll.,

e.

~,~1e~ _!!Wlj~-_" ,,',_'Vijn~gl~,~u, Treol.k~,

(970)

n.

Hor.LOWAY·:!. I'!I,LEN E:N Z.I,U-, -

GevaarliJb Diarruet. -

liur·'---·nasr------De A,g'euten

Dc

o

;~:'!~::~:::;::}:·:::'I:,~::.:I:~:'{::··,~::"-~Ji::;>;~!:i.:~,~i:~:;~~~:!~
de· zwdli!lfS' -der

bJot=dll~tt:a tlQ n::~dooa

H~r

i.:d .. rc

It''nh: WUCklOg, wHl:I.rui1- dill (,uk ouhtaat, lkidt middollt'-D' llrl'lrkl'.D
tcgtl!t.eckzr., lut Il1m.h:lIcD VilU hilt juhl6 'W-I'lnwigt tUlIsdJCD gl'l~·uo.llig.
btld I'"D prlkkelb151u·"eld, til!keli.. _h en geLoluie llfl!chlliding n~ttl.lJ.r·

I!Jkt eu bt1-Ilt'Utol'ud",1!
D"'O:lJ~fl l'illtu van
ell

IU~lo~.

f

,L

f

8. en fi.· Potjtl& ·Z mlf VtlD

f

I.

Me. NEILL en Co.

HI). STOOUV HRT-YL\TSCI/Wl'IJ~
Het stoomschip

ourZakl::n dt7.r:r H:r.lwakkeDde Zl~ktt! Z-Uf) '1erseh1l!tllJd l ::D d., wijz~
bllrer IlInvallll:u :!'.OO l'I'lralHtdijk: zijude . II:tiHn to:n \'()ldut=nile relieo
V:.1I htlL i){;\allg nji<l: annll!! !laT!;:r ~1ll.~"Jfter", Ullder f!vllL-W'!ly'.:!- heh.:udel u~. 11-1 jB ile uurtnk dl%:cr t:ickle in dl i.lerni, I,{tlbull zal de

I'tO. liclt:.ltt(l!fr:u

f 8

fo. '
Cht'ril.IOD W. CALTST.\NS &. Co, T;,·[C.! A. J . van der VOORT.

W. E. !JAN! ~111(~ aRNOLD ~D to, -en _COENAES.
Klltttt'iI J. lJ. bl.H;1t "h~chf.lg: J . .0\. ZEIJUr;L, Salllilrallg: GUBi'·
Hj.l(l· t!1I CU. U~ (JIWUl' ~OI,fJ:<' <:D CO, WANN}:B. (1. -C. T.
\-'"L\I HulL.!'

1lD.

Cu.

it. L, HI!: J,l'Ui'i'

(730)

l-III~~111 vf"rkrij!b'~Hr

G. C. 1'. ,"AN lIUllP

!81

0 N R A .. P.

XommandaIlt J. DERIDDER.
vermofdelijir t",~en -ei'ntle' D c~n.h~r o. k. van Ea.

tavia - door IU;l Suet..:..I(fHJllsl via N ay~ll na<lr, het Ni~uw~

Dit."p ve Irekkr:'n.
Pa8~a;.:]er8 "urin~n te ,Samo.rang embarqueeren.
Y 6rd . . rd illlichtiugt;ln t~ _belloweu, blj

D• .A.~onl8n
J. DAENDELSon 00.

c.

l' YA:\ 110111'

Balavia,' S.";aras!! en Soer36~iia.

Kamers Disponibel
vOQr

dvortrekk~Dde

perllo-cen

oeD -

familiiu.

zoomede

ell

C••

,'U

Co.

FX1t1Sche Omwenteling,
-g~,~c,~_ie',I~iJu~Hg _Tnfdeel
,lc~I." '_.10.~m.nc.o' l)'!r I~{ltlt~ Ie·,%,- ,'~dlO,O!!,in~.

2

O.C.T. i'A:\ I)O'jIP en Co.

M8''''l1w . .A.BRA.R.A.~.

CJ Graveert op Steen en op 0
Metalen.
(672)

bij

Schilderij Liistles,
G

(1773)

t;::l

'foor \'8!-1l~ log~B.

Ronde Ovale
(7~:;)

:

dezer dcs: mur~;CI,8 8

(1789)

KARTfTAUS & Cr>.

:Schilderij Glnzen,
1I-fIU

d. Beele,

Gezngvool'der HAGERS,.

in kl'U'R,·ht;' Pol It· n.
AlklUlULrr5clid GorL. \'oci~!!j~~ Z;la!1.

(180G).

v~

Baron Sloet
Yf'rtl't;'kt den 131o:!n
SOt'flI b;lija.

B·lijb.'I{Ill~f1

l.UII' pr 1~·uJlal&l.

KllIllrl- 1""'''',11. ,.",Oul.: I'n 'D~,I.len~nnrt.
\rlltlc!, "!t"Jl~ll iu' '"it P,.n!~!~i'!1 t.U, 11Brl19we~1t.
Tllet'-~ervit"6""_11 porct-JtJi_"j .._(f~,~ l!ovt,l\.·, zwu.rte, 'fer.
f:!uld~ _~Clrl'lI e~ gt'(It'(oort>~i.J.
Pr~tlf-K,-.pl"t>n ,,:en :IJrI~·It~fI,l-.G:a~~
Ctitlt.uLeG 0 Q."'~U tu aldle,II,
do. . K ,'tftpo.-td~~"KlJu~~ t'_k8~h' · ~hfFdD"oeDi~':en..
dtl~ _ Kmu"~fl.'t: tlt'1lf"~rt, :;~rvi"d.
d~, 'V na".).n~t' It~idJ~I,!oftuk:k~lj~: A:hO-!UL9",~vaz~n,
':alf 'eritltJdlllll' Cj'f"~fr ·u. -, K_"~_:tc4.·h .t_"II', 'T.Hu,rt:l'cholltls.:

8:t,~;:~tr~:

Krentpn,

<:nrlijle'so

zeer-,!Joliue.

Adruini-

Plf-kallJlJ~'.u

stnpfit'I:I,·h.

Pecrt!u,

Aflltlft'r·li()utel; -K· fl:',~rd-~
Cnrp.. tl':ll h, [tll.ir t-'il.
y"t'l.,~I~. ",I1~ .. nilJu!j

Spt!k

SlIut'ijtl de B .Iol,{nfl, S .. ueifl:eJol traff~! pute 1,1e foit's grn8.
SL'erellldtJ Soca1it', Snii'l1t'rfl ell dt:!ve'uter"Kut"k, Bn!lket,
Suik ... r~n ... ilJ \'orwicrlili en .:.\lacllrllUi iu trolumels tHi

tot U6 grot>fstt:;

VERMOUTH NOiLlY PRAT I: CO.

,Vorat,

Odseu

111 t!tol'{,"s..:h.

(2nO)

j.rnt-"d 1~~ll'p.

d~li

Aurea per apoor IIfllte atdangon.

Holloway's. Medicijnen

PuikH Z'lete l\f-:l ksche Knns.

l

Bolide REVOLVERS.

door

G. M. GRIBLLIllG.

.t">lteur

~W.

pas Ontvangen:

b '

en

"r-BHKEN wordell aangenumeu

B A Z A R.

0 E H •

Het

(G ED .A N G .A N.)
De.tellingen op aile 900rten v.nDJ.tTTIE·rrOUT·

30. en f 15.G. C. 1'. V AN DORP en Co.

(751)

."...

NED. IND. 8TOOIVAART-MUT8GIlAPPIJ.

Dames-Necesseires.
aI

..

Gezag¥oerJer BEBGHUIS.
"eTtrekt den 12en rit'zer deB·· m·orgene .-8 qor DBar
Batavia, A"ier, Tj~ililjap, PlltjlhlU 'la ,Pecalongau.
Taglll en C;wribo?,
De ~en(Em
(L7S5)
Mo. NEILL ,,000.

Bout- Aankap

prijo goedkoop.
D. KARTUAUS & Co.

(18!3)

Bianeo en Buiten

.FJ. L T

;~~

Franco per pOBt f 0.75.-

Prachtige Porseleinen
BLOEllPO'rrEN,

.. . ..

o:tOt~~.:P ~.'~.'

GOllvernenr Gen. M.ijer./

l!j'I'U,Ui'l'.

B A Z A R,

&0 Co.

Prima
ZOl1!lt'l"

e, (jon ..}\,

Prij. / 0.G5.

Weclerom Ontvangen:

met e:1

Het

0.30.-

onder Red:lCtie van

Samflrtmg.

(IDS,

n

I 0.25. F,nneo pe" peat I

JAVAANSCHE ALMANAK VOOR 1875.

0 N O.

(1[\»)

NED. IND. 8TODMVAARr-MAATSGHAPPll.

Pdj. / 150.-

Prij.

ot"u"o

het.

Bij we.!(ing tllW
owierwlchten.
Bet uitvoercll \'lliI

SALON· ALMANAK 1875.

J.. J" van UUIJVEN.

I~XI'EIlITiEKVKIJilHIS~IK · K.\nOOIr.

Expeditle •• " .1:. goe,i.,." ,,,•• r,Je?in·ne,.hl,;:den 'v-o,u .IUVK, IInul' ,,11(l phllilaen ~lftRrb-u1tw_M·o."el-'!
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