Vrijdag 5 Februarij.

"rerli!lchUnt

I

Abonnemen t spr~js

Bede .om hulp voor do noodlijdenden in Blitar.
De : bevolking van Blitar, die door eene zoo
8chrikkelijke ramp werd getroffclI l doet cen b e·
roep op de meoochlicvendheid van geheol Nedcr·
landsch.lndie. Bijllll gelted lllitur is broode·
loos eU'ziet zicb tot den bedelst.af veroordceld.
Tal van desas ~ijn verwoest; tal van nlCnschen
verongelukt. Wie blijft achtcr met liefdegaven
in zulk een uood !
De JJitgevjlrs . van <lit mad nemell gaar n e
de gel den in ontvangst die de ingezetcncll
V8i!l Midden-Javn voor de ongelukkigen van
Blitar mogten willen offeren.

(")

Naar wij vernemen zan ein del ij k door de N . 1.
Regering eelle be3lisaing geoomen zij n in cb ons
door een der indi3che dagblstlen zoo aanboudollll haal"
fijn (en IJ ! zoo onpartijdig) m edegede elde gang van
zaken, de uitbe3ieding van hei bosohpereeel Tl'i.obo
betrefl'ende.
Die beslissing Wtl luiden :
" h ~ ruitbeste-dingl'.
. 1l1,~pe ·derge' ijke '<lplo5aing halL wei ni ~ mand kun"nen verwachten en 7.al zeor zekoi' niet .trekkcn tot
bevl'ediging dcr eoncu~rercnde partiJ; - d. i. noeh
van den heer :ijudig: d ie volg-ens g oed g omotiveordo
bewljzeo de eeni!1e imchrijver wa~ die aan de '1'001"
8chrilten ioor de inselirljving yoldaan h~bbende,
teregt zijne aan.praken op toewijzing vaU het p er ·
eeel kan doen gol den:
noch vlln den he'er Pietcrmaat, ilia, hoe wei niet
aan die voorscbriften voldaan nebbende, de hoog.te
ioscbrijver Wail.
. Bij de Regering sch ijnt aangenomcn te 7.ij o :
Ie dat· het inschrijving,billet van den heer lIudig
alle~n geldend gellcht kan worden.
Ter nadere verduidelijking tooh van de tegel·
kwestie aononceert zlj nu "peeia:.l bij de aan besteding van het ho.ch1'ercecl Djattilawang (Remlmng)
In de Jav. Cour. van 29 J l13u:lTij ] 875 No. 9:
"de Inschrijving moet geschiedcn op een zeg-el
vanf '/,,"
2e dat het regt van redempti e ilier. niet van toe·
•
passing kan geacht worden.
Men _n .aannemen, dat, wanneol' het waar i, dat
aile Raden vlln N. I. met den Procureur·Gcneraal
voor Wt;,,,jj:.:.iug aacJ. UIJi.l 1i;:tf :.\",; ~ t: LllH...a~ 1H.4 .i.' Oh
dllt de Algew. Secretaris onpurtijdig bleel; dat de
Gouverneur·Generaal weifelde I doch aileen door de
tUBscbenkowst van den Minister van Kolonien tot
heruitbssteding beslo't en werd, ZOO Ills de i ndische
dagbladeu oolangs vermeldden) m en zsker lij(l to
over gehad heeft om, alvorcns die vaderlandscne
t\lBllchenkomst afl.ewachtcn, cenvouc,[1l' van d:.t regt
gebruik te Wilken.
De Regering Bchijnt niet gelet te hebben 01' do
belangen der lnachrijvera, doeh meer op hare (v cr.
j

voor geheel Nederl.-Indie

meeude) eigene belungen, d. i. om te trachten
door heruitbe,teding eenllog hooge r bod uittelokken
dan de bekende eijl'ers.
Of dlt in haar beJang is, mag betw ijfeld worden.
Aannem cnde det h et door de R egering ga.telda
minimum.cijfer b. v. f 2,toOO hedt'oeg en zij zich
m et een bod van circa 3 L 1Il111e gulden pel· jn ar
nog niet tevredon stell en 'kon, en op grand dMu·
van ee ne heruilb estedint; voor.chreef', ZOll men
nl!igt aan cene d obbel p~rtij gaan danken, WMr m en
aCepreekt: die de hoogste OOgOIl werpl'" znl de winner
zijn, doeh waarbij eene {Ler 1'artijen ziell , nail"t gewo!'·
pOll id, h C7.int Oil lUet eo n "w/{tal''' voo e den (htg kom t
(of in hec g'p.heel gocnc ro komchap goef't) 011 een·
voudig hepual t. dut ove .g-e.wor·p cn worden moet 7.66,
lang fils het h em of huur die iot~ to verdobbeloll
h eeft, cOIlYonieren zal !
Men mag daaraan cehter bij CClle Regoring nie!
denke n, cyonmin :tIs man uan pnrUjdig IJ eid of liiHlilie·inv'loed zoude m ogen gcloovon (cen blad V3U ge·
zag en kenllis zou allll kus,on deuk on) wunnear m en in
h et bownslzij n dut hot del' Ilegoring hekend is, £lat
de in8Chl.'ijvel', dio 01' de toewijzing van '.l:ri80bo
geflOht lmn worden do moeste aanspl'fihn to kun·
nOll doe n I(elden, en in afwaehling van dle toezeg.
ging in H olland ver blijf homlt tot dut het. pel'ceol
h em r.al zij n toeg ewezen - "CCl'st ""," verneemt dat
hOl'uitbesteding 0]) 22 Maart e, k . wordt vastgesteW, zeotlnt voor hem de mogclijkiloid OIll bij t.ijd.
VOOI' de nieuw c illSclll'ijving in Indio terug to zijn,
1'1 is het oak ter 1ll11lllwornood, on wunrieel' niets
in de n well' kOlllt, weI j ,; waul' bostaat, doeh de
wnarschijnlijk heid daartoe vel' te 7-oaken is .
E a toeh brengt h et belling (leI' 3chatX:isi mede,
dut oak die insclU'ij ,-er hij de heruiibesteding tegcnwoordig is.
H et dO Et am '1'001' de Regar ing l eed, <lat de
'l 'rioo bo-k wcsUc door " beruithcstcding" werd nitgemaakt, uaar Jllinder Bolide !ndu:')t ..,ic l c D l.. iJ l:n nn.b·Q
g elen alB nu gonomen ,.ijn alligt verlcicl %Duelen \\'01'don
een hooger hod to doen dan vcrantIVooruclijk is ,
O!' de Regering daaI'm,)c gebaat Imn wordon, bet wijfelen wij . De ond erviuding l oort dagelijks dat
de uitbestedingcn, wu:trbij to hoog word , ingosch reven, voor het GOllverllcmen t ni ot immer de heste
rosultaten o)Jleveren, e ll bij do inning del' pachtschnt
moeiJelijkheuen ontstaa n, die cindlgon ten nadeele
van beide 1'artijen.
'fen slotto merkQn \Vij nag 01' dut het vrecm<l
gevonden bn worue 0, dllt IJij [llle andere uitbestedi ngen een mini mum-cij fer vermeld wordt waarte·
6':'j~ mu~t ~ j:b;:': C!.~'~ ·: :: ."" 7,- :; :'~ :::: : :"! ',,:,,~~~ :~~ ~.•• j ''' ~ l!~ 10
Dij houtoankappen IlOort mell da[J.rvan cebter nim·
mor iets! En m ell hlijft geh ccl afhankelijk van
Raar, die kan gevt:n en oak kan 'WI"e!i , en Wier
nal1lO geloof'tl. zij! -
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PEN" lOEN.
Wij maken er do Reg.ring opmorko... ua
op, dat een ge.oht gepen8ioDoerd ambten.ar, die reed.
S UJaandon goledon een verzoekscbrift om pen.ioen
h.eft ingedie"J, nag ni.t d. minot. Ulibet.ling beeft
gekregeu . W ij hopen . eer da t die amble:!a... eigeD
v. rlUoge n beeft; and«s zou bij door tegon b'oogv rente
geld op to nemen dubhele scbade !ijden. IotU8leben
, erzoaken wij do It.geri ng vrieDdelijk bet lijstje gepen.ioDoerden e~n. op te .I.an en hare oude dieDa'
ren niet to vergoten .
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Dcn lstcn van elke ma.:m tl,
T3u,nt.1j er .ntl.Ji!!fiu en HU. ~tHU1.
D en 22s tCD van elke maantl.
l\,lft)(u.fo!INlll.r, TiD18J.· .. Ko(."'pn.uU en de
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Den 17,len van clke mOla» (1Atchin mel elko E.ugclschc en Vr:uu ~ be mai1.
fS,luit.iu&:, tI e r I)u. ld~ett.cn uU h et 1)(UiiJt..
ku;utoor -te Sl:lnu.tJ.·Uu~.
Om de ()o::!t iie~ namiddag!'l ttl 5 ure.
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STOOMSCltE~EB. De Koning der Nellerlanu" ,e.trok
den aOen January vaD Suo. on de J ••• dan: 20n deoe r van Southampton, bsideo naar Java.

REGE UINOS.ILMANA,K. Do l~egoring8almanak Iut steede
op oi eu wooht.n. Zou mon somo, door meer tijd voor
de ver'Dardigiog 0' van to nemo., parlij trekkeu VI,D
.1 . ... .. -~ .... .. ". ; .. aAn
rJ iA ........ ... CI'~ - . - -~. - :; . . .... I ......... .. n ... "'lilt:
ton onregle, op de redaetie gemaakt .yn ,
EE.l1 del' g•• cbtsto ingo wteneD dezer plosts .preekt
ons op de"e wijze over do ultb.ateding va!l Dj4ttila"
loang (op 12 April) aon: hoa heb ik bet nu ? '" maan·
don lang di . puteort mon over al of Diet g •• egolde bit·
let teu; do uitbootod in[l' ,an 'l'rieobo wordt nietig ver·
kl"ard op grond fR O eeo miev.POtand omtrent bet legel
on nu Ieee ik in uw bl.d dot bij eoo aan.t"~Dde uit.
bostad iog d. billetton loch met eao balve gUlden gezegeld 1II0eten zljn . H oe heb ik het DU ,"
Wij moe len nogmnals antwoorden dat wij Diet ;'oor .. U"
om.tandigheden' inotf\&n. Wij v.rwij •• n near bet · '
1. .~ .·. t' . J n _ I· :I~ .. l
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DW"",!"4Rnl1mxns TE ATOUIN. Bebalve dat de Reg.ring den c1.-ang.rbeiders, dis bij de 2d expeditie t.·
gen Atchin tot 26 April g.di.nd bebben, driB jar,,.
roruie.i. van .traf heeft verlaeDd, is nag aan den dwaog.
orboid er Wirotirto vijf guLdeD m.ondelijkschen onder.
.tand ge.c bonken.
ARREST. Wegeos gebrek aan toezigt op de reiD'
boid in hunne desa•• ijD met een halve maaod bois- .
arrest gestraft de IJorahs vaD d. in 't diatriot Sing~,.
Koelon gelegen de ..s Saij.ng-lor Saij_ng-kidoel, 8ilo.'.",.
ell Doepall!J.

Postkautoor Samarang.

Samaral.. g.
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DIEl:'STA.L. Bij eon opp ••• et van do polieie, woon·
Dchtig in da kam paong Melate~, werd beden " ..cbt
door twe. dioven ingebroken. E.n hunner werd door den
"ppss•• r, die door ."nig g"rao. outweakte, dadeJijk
gop.kt; do tweedo di ef i. Dog oiot giiarr •• teerd maar
doo r dt1" ues~olone barkeod en beet K.".,idi". Jni.t
d • •• ba,l het gestolen. bij ticb, b.etaaDd" nit eeD
broe k en / 10;-lIot tractement dat 'lie oppao.er PIIS
giateroD had ontvRngeD.

gC V3.CCCCLl.)

_ Do eerele gelegenheid, die ziob daortoe aanbiedt,
bokel da.r zoo even, in oijne eenvaudigbehl, zoo juiot
met eon po.r we,orden uitdru,te - v.rkeerdo bij niet
wei, mij duekt gij kunt elken dog derwaa,ts gaan.
_ Neen, Mijoheer, wij geringer lieden kneoen det
i n de zwakheid der kinderjoren en gij in do kraoht
Diot alleen, de groote BeereD mooteo or on. in hel.
de. mannelijken leeftijd" dall waBh et.uit met uwe
pen.
overboor.eiling. Gij .ijt d. motor, die hon in beweging
_ De groote Heeren u helpen! daebt ik, en met
brengt, zij oijn d. raderen der maohine; gij zijt de
een vi.1 mijn oog op al dio le,enswiddelen en be.
geest, diu bet ligchaom bo.tuurt, zij zijn d. Ied<n.(Per.olg. )
hoeften, waoroDd.r de goede J.vanen toreebten, en
AI wi. hot b.klimmon van eeo berg voor e.o ge·
die voor ons daar boven onontbeerlijk couden oijn _
makkelijke cook houdt, heeft bet nog Dooit gedaan.
D ..ar stelt d. stoet .icb in bew.ging. Ala ik zeg,
ter"ijl ik nag nieto bad beopeurd, wot tot veraonge'
De 'f;c~m" i. een doc minot mo~ij elijk. bergeo, die ik
dat er. wei 'ijftlg perooDen waren, zOo vo'etgangerB al.
bezooht-en tach "oudt gij verbooad 6taan, a1s ik u
rniters, d ..n ka!l Diemand mij VGn o.erdrijviDg . beBchul· • naming ,an bun verblijf zou moeten dionen. En toen
ik daarbij bodacbt, dat .ij den weg hadden geooeht en
al de krachtBinspanniog, 81 de zwoe~dr(jpp.len, nl ~e
digeD. D ..t ..rwondert 0, maar 't ,erbaa.de mij nag
gebnand,' dat de meosten bunner liopen en wij redeD,
~lIcbteD, al de mooijeliike adembalingeu bOBcbreef, dIU
meer, WIlDt ik wist; dat er glftln bevel aan iemand waS
dat zV op gev8arlijk" plaateen on.e panrden loidden,
het on. kostt. eer wij boven waren. In 't bugin ging
gegeveD, om ono te vergeaelleD, maar dat ieder, did
io een '/Ioord, dot .ij aU •• voot ono en wij niet. voop ' 't nag al wet. Wij reden door ge.ogoldo koffijtuiDeo
orden bilt toe gevoelde; daarto) verlof bad.
ben gedaan hadden, - moest ik bokenoen dat dit ant.
die on8 een' aangenamen 10m mer anubod.o, eo klom·
. - ,. Hoe komt bet toob, dat zoo.'e.1 folk medegaot?
woord mij een raado.l · . was. Maar de bekel bragt
men eo daaldan door een . paar ravijneo, en klommen
"'0Bg ik aao "~n b.h.l (dorpsboofd), <lie naRst mijo
mij weldra uit deo droom. Hij sprok , van de gee.ten,
weder tot . wlj een aanplant van bOBobkoffij b.reikton.
t:ddg~~k~~ ~et wi.n ik reed. vroeger eeD praatje
die . op den Tjermei hnis houden, vaDbuoneo gaweldig
Nu bevooden wij ons meer dan 5,000 vaet boven de
groote kracbt on majeeteit, en van de noodzakelijkheid,
oppervl8kte der zee, on 't climaut is hier roeds zoo
- Wij do.on dat gaarne, bernam bij, maar ik was
am dus bun · gezelaobap nlot .alleeo, Claar in veroeni.
goboel. veracbillend . .an het gewoDe luubtgostel van
IDet dalI antlfoord .Diet tevreden, want ' Ik wist, dat de
giog met velen, te .coeken. De bulp vao ons .groote
Jaoa, dat wij de bee.terder gourige vruoht ,an Moe·
boeren" ·zoo ·a!. de goede II1tD ' ODS geliofde to noomen;
ca gobo.1 ont&ard vanden, 'met Iwaro danker goklour.
beetond derbalve durin, dat wij de _erete aaoleiding
de. bladeren, kart ineon gedroDgen e:l zODder ,;uoh.
{IietYel'geet, al perat :nwe behaDOOliog . beiu oak. de
gaveb,'-dat wif bet middolpunt warel\ der vereoniging' ten. Die tuinen oijn dan ook verlateu, .en apoe<lIg oal
tralioD IIU de oogen.
vaneon 'untal meo.obeD, die met elkander. den togt
do kraobtvoUe vegetatie door· ootelb.re boom-en bees.:....j..; maar" 11 tooblekkerder op eenbale bale
oodemamen, om dep invlocd der geeaten te kunnen
tereoorten de plaats weder onkenbaar maken, waar .
Wilt tekon~ eD .Biri · ts eten, daD aioh zoo io 't
."seb.teloopen.·
trot.eren.
..oeger
m.00. '. Oben..."ijo
h.a.nde
..n . gea.
r.b.e..,0ntstaBoP
id b.8bbeD' -. ....
Laoh. den ,dommen Javaan" hier ni.t nit. Dit denk.
_ Waardoor
die
galen
..oeg .,IS .,j
ia ' .UP, Hijnbser, maar. 'nil maakt bet een
beeld ie de gro~dalBg der aupremll~ie, die ' gij over
mijnen bekel, die mij nag Bltoos "erlte.elde, bem ·o!'
, 01i11_lII'obeid, .wlIDt zoo '. laDg ala ;ik , • leef, beb ik dlen
, ~ ' al 'II'1I1e.1I be_ken, . en diti.de. eerate gele ' bem ulto.fent. Standen zijn pbysiek· "ormogoo on nw ronde ,indrukaeleo' in deo grond . wij ••ode, no onge• Setibildj' die ll~hdwtO••aubledt. ..
.
. morele iovlo.d... niatin die ,erbolldlDi, ·wellr.e mijn.· .. :,,,eer aoderb.lf , "oe~ in, diameter, op geregeldeD afltlllld ,
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dagelUklil. Zon- en Feestdagen . nitgezonderd.

Ho ofd bo rea ox:
te B_rug bij de nitgevers G. C. T. VAN DORP & 00.
;n No<kt'14ruJ bij den Beer W. C. DE GRAA~'F, te IIaarlem.

'rri~obo.

··'XXXIe.'.Jaargang.

van elkonder.
- Dat zijn de voetBtoppen van .eneo rhinooero.
-ontwoorddo bij mij, ,0Dde, zijn gel •• t te vertrekkoo,
op de phlegmotiekote "ij'e ,an de wereld, - enno..r
't mij ,oorkomt, i8 hot nag goon uur gel.deo, dat hiJ
bier i8 gewee.t,-voegdo hij or bij.
- Eon rhinoceros! - riep ik uit·-maar i. 'I dao"
niet boter t.rug te horen? wij h.bbeQ slooht. 880 g<i'
weer bij one, eo dat is be.temd, om paaDoren eo aD'
d.. ge vogelte te ochieten, en rius met ' bagel gelGden .
- Zoo al. mijuhe. r verkieot-maar gij bebooft ..n·
d• •• niot bang te we.en, want die dieren gaan 100.
peD, ..Is .e EOO veol menscben ,ien.
Gij oult n miB.ohien met mijnvre •• vermaken, maar
ik g"loo', dat m"nigoen die mot mij god.eld ..,,, babbeo. Die du'stern i. van een oodoordriogbaar ' wond,
uit haag geboomte en digte hee.ter. • .... mg.ste!d.
waar nimmer een zonneotrnal ' biDnen driogt; d. diepe
otilte, die onder d. donkere gawel,en zoo iodrnkwek'
keod beotech!; do ooaf.ienbore .. fgrond. aan'-wlena
rand 8li lang.a.m ' oortrijdt, lan~8 . een ,oatp.d, d.b · !
ter broedte van een Nederl. ,I 1n d~n b.rgill ' nitgeo
hou"eD, e.n duo nan do aodere .ijde door ·~teile w• .o'
den begrenad i_dat alia. verwokt oOl:e bOI.orlge .u·
doeDioll. Glj vervolgt, in gedaobten .~roonkeD, uweD '"
wog. G~ lIJt vervuld van verbeveD lodrukkeo - en
ea.lklar" ,ert.it !"e~ ~,dat een die, renleD do "
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onlk ' eoneItarke.
gelogen.·'
·beld geane klelne tllllDg . te ge'foel en .
,

- .

(lPortlt .~4.)

D. extra-bnol. die .ergiotAren .an Batavia ,.rtrok;
ken ie. , uitol"iteud vo :' r ',bet overbron ge u d • • gOOdere, ~.
welke in den loatoten ttJtl bIer e ll op And.re kUlt·
plaateen .w"g.~ n8 ", .WBar wader niot ?eloet kondoD ~or..
den. "'as heJen middag
vier nur n0l( ni et in 't

'j

"10

&igt.
8 0""AD.u.,." 2 ,Jo'ebruarij. \V ij I'MMUlon. dat ,Ie In ilitaire b e r.e ~tlug van S umaDmp naar bier T.BI word e~

:~'ear:~:l:~e~et OI(~::hB(~~kLDv~eC:~~~k~8:nd~l(l ~I~ !:~~~;:il~
SUlU8Ilap

1.8L 8and ofln .

. ~ Wij r e rncm OD "dat er o p hot oogoDblik .biJ don
Raod van JI1~ tjt.i. te Soerauaij" 22 echt.ch.,dtngen
aanhaog.ig l ijo.
(Soo'. Bbl.)

El~e.. venet men rle bak, e ll. al" , het getij ,.rlQoPt. \.
Om ollderwijzar. tekrij ge n be.ft men de , tractete ,",oern ba.Ua.
m •• ten verhoogd en flin~ e inrl.lDniteiten foor huis·
I Febr. Ned. Iud, .'ifooms. Pr iDs HeDdrik. kap t. M. O. Bra6l faD
hurtlD toeg~k end ..
Oatuia; E U~G I .ch d oom•. }~a. terD D ulei, hpt, J , Smitb, nD Siui!"
pore,
•
Voor he(; verworV 811 Tan otrioier,e n ' 1'AD gOEondbeid
go en men f.bolachtige gra,fi ,t ic8tien. b.eeft lDeu de rBngen reed., " orb~te rd Uti zaL men n og mee r moeteo
doen ,
,
•
va.u Soc ...~.u.hu.Ua.
,
om regtt:rlijlw alllbt.oo llre n loor Ind ia to erl ang.o? ,
1 .l!'l:br, Dllihche Inlk Colibri , gtz:'g v. J , Asmulilllm, nair Amoij,
heeft mon 0.1_\ eXBru (' l.~B ingokrompen CD hunue P08Itl &
, erbeto, d,
.
EveneullS !tbu~n lh aU8 di:l RmbLcnart)Jl bij he t binll~n·
De tegen woordige toestand van
~and 8oh bC8tuur op 'ilO D b ~~c r stilodpn ut dnn vroege r .
de lJzer-en Steenkolen-industrie
Allean bij dec t e;~grnfie I!loont men d~ ail'!ch en on·

I

6 in d j .~ uoog ut k · k lll; U ~ U stoHI..'ll on Il l!

Hot ..'l 'ocreblBtt" van Ro.bock deelt nit de nRg ela .
t.eu werkcn r an
R :::ute r? dil.\ cl~ r:d;d f\.llg ::l in h et
li cht .1, 1).1! ~ Q ' \'0 ri! ~hij n en, r e e (~ :4 lJU e ~ ~ brief~wiH~,c1i)l~.
rn c{ie tus8c hen U euter en IJ uHl1llrck, Dc cursta 8Clll'OO t
nI. i n 1866 nan den Uijlu,knHflclie r onrler ~o 0 1,o n di ug
fan eell (OxcUlplful- r zij !ler ~ c l,Jl!l1 e n!~ik l} M' ork ao. 1I1k
gevoel mij geclrongC:>H Uwe .E xcellen t ie 0 18 d t" D !llnu ,
!.li e de urOOID i..' ll lliij llar j uugu el! dp hou p mijner hoog !)
j ar on tot tast bart3 en i n d c ~ 7.onncad.1 ijn !~I.IH:1..I;l 'ld H
werkeiijk heid hebt ge mankl;, lk bedo (Jl de et'll hoH~ vnu
Di.l it~c h l a od , lU ijn di ~)pg e"ocl d ~Jl (la nk til, belu ige n .
Cl

:rritz

~o~~o:u~~~~:~~lo;:~~~~ ~i:1~~lil~ ~_~~~:1 ~~~ 1~~lj ~~~~l\;'t~:I~~(~ ~
hd \'" ari lj r !~ n d hecft gr'.1Hd wll kl) 1l , ook
~nu le b ~ed L! u, ;.-;el'fc mU lI.u ttlei d ing bij

4iHI

In de S?t'r. Ct. ! eest

h~ndschr.j ,ft

doer. toi,kom en 'iI\O do boid l; ! eerete (lel:'!leo \TAU l.olJ a
ui t\'o eri ~ wt.' rk 11.1 P Ol~Z)"J 11nt e.:m yer yolg . iH 0'p (I ~
(. L 6gflnd e dr:s Sit- cleB. " R et ni euwe werk lH gctlt,ol rl:
I,Q.unl"rc renl s de fHl'lprit'l an lIul uit vit:l t' deolen b o·
fit-Sil O: uit: • Ve nt du Drnru lJ, V el. t uc PO do, Yeht d~
1& Snti rc, V~n~ dt' 1& Cllfm::JiB ,n Ret C OI'sr.{'l (l,l3 td 'tal
dl·ia ouuitgeg-e \""e n d ra m ~'iJ twb~tT.en,

itlts rce cl is

l

zag: ik <1,.\1) d8t do groote wcg eo nll t s wnb .dsllr.
a nn g ren Eit in tid l't'SiU (jilbio Soeralmin. t r lH'ttc r mtzllg,
nelter tltn: di e, wl, lIm le idt " IHl Stl.Tnnra ng over Ocm.. ~
rnn ,' unnr ',vil !i.'tu 1 en diD doo r lliij 7. 00 di kwij ls V(;l r~
wt'!lJ~ c ht \Jo·er.l O lu l.ij n slcr.hthd d.

mtl~'::~lli~j 7.~;.I'~~'i';;~t,~ :;.:~ h~:~t~~~:~~~~;~~';:;~;\~~Ue~~

ueh nr! i~d wera .

::iS~~~':~i\;~~~'L'!~::'~:' :;!~i/.:':rj;i:"" dO"w~:~~:~F~1~i~!if~~i~
t~e l1 IHl. wah In\'a'm ,

In ,le n
tan
'1.1 UlII' S l ll. g ik 3W aa,rOlj~ i i, d ~ /.I.
1;\)(,.111; dfUl ool( lilatU'
t ,I cud .
D cl pIQll'do I1 h~~d,l oll ~r) ei to hun tl illl pc li': .tjik ar voort
t o t l' d \ ke n, L~ rw IJ I IIt}c t~ le r e n iii va n tr)P tot teen be·
1.t1ll, L .' H n iH,

tc

V {' l..

l11od d L'I'd \': C.t' l'll.

nr) 0tl

Id il'~ :; !tUIl

N (l g

ge c n

:~~~~l~~~;'~~nae::u~~l~l~.t W~~~g~~ ~;)~;(\li ~l~:ltP~~'~l:~:~~:' m~:;
gljli e frl( ... \'ol ksdichter Oll:1.ri u de t,oeliomst ll l ~ ~ ? " 7,ell o r,t
baadwuvvt, WIIRrV (Jo r hij s~e tHI$ b : H '~il t WitH v:riJhe irl (~ n
ICf nn op t c offer OD."

Uit de Indische Dagbladen,
Und er hct opsch rift Te!e!/1"lf;(isc:/a! W(((J.'I-~tu1rki!1I ~chr ij ft1
het S OCT. Bbl, o. B,:
II D e rcor"lln itmt.ie r:\n de tel og ,'afio, zoouls de hee r

~ rg~S~Rl~I:ilt~I~I~/d~·g ;' i~ll ~~_rf~iilgt: ~~\;n~~;;~njl(.i S onl'eL't \' 0 fl r·
Onrt',qtV!l.ard1fl , Wtwt tij g e l~ f(;; (h~n lJol{s!ag "/\1\ de
maatlichappelijke po.!! iLid van Vul l~ perl"OnCll, di o lIi e u~t;
taw e n lIlec Hw rlli t1.ic hten, walko ?ij Hje~ !ifJ[Llou f t' rmoadcn, do.t Z.OUJt!'ll worden vCl'Jlidig d .
.

O"regtuaarriigJ omdn.t de hupllii nge'j eeo e Lcru gw ~ r
Belld e kl'ac ht ui t oefen on ,
O"re!lttJiLartli!/I I)m dR ~ zij dell Uln n , dio j l\rf: l n l fln ~
zijne kracbt en aB U de LeJegrltilo wijd de en danriH l"v
huil' raakte, dw iIJ gt De ll be, c ro ioalWlJl8t. Le ZOC l\ (, ll ,
waarvoor hij de gegeve ns Ili er, boen kU!lrletl "env oI'·
VOO, omdBt hij zijn t ijd moest gr~ p'n nan ' ij Ifllllt'i4 be ~

]atJl:n~ureghal\ritig ma~

imm,ers gom! hmbt;en al\ f hlLD'
del cn, die magt heaft, niet WnlH Ulij nh(!~r Go:l.tHHt
Open e n rood moet hij zij ue (\ 'Hla rg.,}~e h j k tcn b ~ ·
handeleo; hij mag nio t r~lH C Ut!eU.3 zlj n; IlIj m~ g- geone
'U'ji ' ~iLli't~c

li e l'l~gCIJ1t1T.l

1l 001J \;! [i 111

gefoiDe famili a-l ed on f oo rr-r ekkcnj

p c " Hon t: fI;

hlJ mag

nie t laugs
~liDk8eh 6 we.~e n b ~ t toolc/jgon 01' hot oogeluk 1.ijoer
on de rgeacLiklQtJ; hij lDag niet vnlsch, matH hij Ul oet
Dltijd e u. in aBc.:! r~!!(!)(/(tTdi!J r;ijo .
On't(Jl1tf,;Jt ~,It"(/ , want zij otltn ee mt RI,n de indi~che
joogelui een e vO(l r hell bij u itstck gelic bikt~ gelego n ·
bei d. om con eervol borli I'~Bt be Yf1 rn\' orEJJ en l'.(-; b
. oodooml. kwaad bloed ,
On8(aatkundig, w,m~ v.ij toont cene ','(),.)rtrr. kki ng van
den EUrOp C6:'lD' hOHn hon, rlie in l udic gubl)N~ n wer·
den,
Omtaatkundio, wnn~ zlj wee-rt uit. d~ dien8t da r ro~
geering hat indisch ele men t, tIn t !i1l8r zoo bo-3d en op
vel erlei wijzeo ptCU Jl e D knn, ij(!haBrit :l. lzoo hBar p re~ ·
ti~o en baar i<racht.
-Omcettig is zij fiftBr ODze mD ':> Di n ~ oak. llnrnen~ in·
ge'()l ~ " art , Hj vaD St,aatobl a ,l 181)1 00 .' 1!J.!
BUder. burgtrlijko ambt.".ren vall hal' eum en, budo old
bij art. 4. ,.-ijgeotoltl die. uij bet ill working t redon
dar nieuwe voorwnarden Van benOClll bu.arheid tot n.mb~
tenoren ' /d. di on.t in N, 1 ,
1';0 en mcor trao!emont l8 maan ne's ge nute n.
De ambtenn.rou bI d t;deg rftfi e- cchte r III Cteten zich
onderwerpan 8aD bet exam e n l bt~ll() el tl bij StoatBblau
1 873 no. 53, Diuttegenstnande zij hlJt (,X'UIH~tI, bedoehl
bij programmB I,t, 0, van Staa!ijbl. I 8G!] uo. 15;3 v"l·
doende bebben afgolcgd en diellt""govoillo voo r hot
in w.rking tredon dor bopaling VR[, i:llaatbl. 1864 DO.
194 op J 200 tract,emoot '. 1I. . . nd •• ijn ho noe md .
hij mllg

"un

Lu meet

tiocb,
de ed

Wt! g' gr.~ po!· ld

~~ ~dH'w l I'D III Il lm \ j tt.nrgfl.
tiu u k ~ mij, w!mt gatell, dio
zooill Min dell \fDg n nnr Gou ~
tij d "'pl u" ,topt wor·

eo}i'W::'~~11:,tt3i,~O~i~:"\,~2r q~:;~.i O h,t,~" bl~,:~",~r;u :;!nlYii~'

flchet!:it IT ~nU'r \·c rba1.i~lg t oou ik, oUllli'Ld,~l i~k uij '1;IJ II
hUt l:j, g0!.1 eele t rue pjcs , o lnndul"8 lUf:i tig zag l,ltltm dob~
b~ l ~l"1
1II..' g 1111; 1: 1.' lucu ilt van
d l'lI 'Vll rv ng llomler
d ~ Oil de r-"\V" e(.1h (J 1\0 ·~ t) J;
lJ 1Hn ~t.!h Wtl:i

;;;",;;~ :i'::':;;;;c(H!t:j~;:I:;j::i:;~:;~:ti:~I;
lokk l;: n ~ W: l nt Y; 'J oalf:! dl! hc\'oi!{ing z•.dd ~ wa.r~n de tlli·
nOll VIlli

I\l)lie. ru bi.:) ~ rol{keJl

~~jtorit"i ~~~t g:,I:\:~,ll'll:I~Il\ h'J;;~"be,,; ,~vt~'~c~I~~:~~~:~,\i!2~
pun

do vu. rkeuf.J

lij{l \'urd wenot.l ~i.ln want

Vljur:

:i! ~~\~ :.[~)~ I\)~;'Se~:'T:~~d~n

7

\~~\srJ{(~~lt~r~':I~"Jeg\t~~\~:ll t~~:;

. pch'l\,
Mot tli cfl!!t,ll- l of' o.n doro Poli tic- r,u. k~n gaa t htl t "00 It
I:i...:hij nt d !Ulr O\' C II sled dj d t~ n \' ~l l :~ (m flotl :Ilorgell WlirH.U
t~m minkl.O e l:~l. i~o balk eJl ~ eBt ole o -- \n crvnn KOUnJ 8
! e g ~\" ! 11 0 1 I t.: lI e:: WJI I ~ ZI · I( I·: r t..c \' ed t,l ru ttt'J root" dlt
Hoof,l.
DiI; n1 1c13 \'l" r teld .-: mij lle bu~u l k itl g au Olln !d iwt
dunl;:t mij nl f;l r~ YiJ"l ·,(:t~ r. di ~: flullrov er klaA!j t; \~ zul
op mijn t erugrols DOg:, (~~ nB ,Gou,w RrHHioen e n ~lJ au·
d.arB Hod el! nog C'eIl8 ml lcL tlllgen l.IUJllf~ n, ~II 11 dlO dU ll
ul/.:· l d t.llL 't I. ~ i;u ·.-: ~ w~c llt~ ll~ dn ~, de r egeoring or ef;Hll5
",ellt np al[lQt: l ~J dilL ti d ['IJi z!!udt;': GUI'Ope nn Cll ni et door
ct.) al eobtbeid dr r w('I gen en tOO ult!' It. ~chij ut, fLoo r
in f1tJ~nt ,'un vfJ :·Lieciiging. gcbruchtCl brug~e H, ve rh iudhr d word~1l hun wcg to v ervo l ~ e u on
20 op de n diel]8Lijver in cier,') 0.'] a n uo!'ll zakcll rail
bet luI. Hoofd in Jit o" tI.'rdoel vi h, dist,rict M odjo,

':: :;'ib ~' :'¥ "

'.' ..... U ti L i

~-..;

~. v>J J.J .

~.. l.l

t <;l ~"l ~ '; J.l

Uu. :.I

lit:;

h ' \I~

dun nnn.

kert~l .

Do IJ h~lIler-liB d ouIlJ dio dt) f~ brjjknlJten van raU,
steeds ill groote gdn l noo ui g hadd e n, h(' bb(m gQdUllll
~o krogon door OOll niouw tl met hode van nt."tJ·t\.bri eng e.
In vole tnkk6n lier ij1.or iudu8trie Iwbblm dtt JDrt. ll n Oll
La ki o.ton tUtiH oholl 20 pCb. Joo Il8v ('rmi udt:' riJlg eu ont·
olng, In de .teenkooldi. tri d e u Iweft jui.t behal f,l"
plu"t., In Northnm berlanu h" bbo[J d" wij n oigoli onr.
oell ni ou\io l oo u 9v('r 01in dc l' i n ; ~ van 1 0 pOt" te beg in.
neu met ll!Hj tit~IUltld c w ee k~ ·jngovotJltl ell i n So uth
Wal es on }\:[onmouthiJhiro wnrdt oyer Jeo,;olfucn ma n,t·
.'ogol bOrll"d.lnBgd,
Do fabrijk uutun vooron teveoa wouor vc rl ongde n
werk bijd in., Do zoogoJlaBlud o "n ~gen-uurB bowog i.ng"
("I'i~ r Won 1.00 volkomcu, dat UJen al ge mee n gelooftle on
ver trouwdo, du t de door de \\'erkli otiulJ b~h llbl d() ',ego·
proal bl ijv ondo govolgen .ou habboD. doc h do in due ,
l-riel ell keeren thana woer tel' ug- tp b (k u owleu work·
. Lijd, De beoren Vi ckc,". Sons & 00,. to Shomeld.
h.bbeD de m"nDen l a~en kie<o n tu.,eilon 10 nre~ werk
on Z6p. r ve rmindel'd e arheidtdt}Onen, en do werkliede.n
ko? en hot e crste. .Du huort.tn Browll, B:lylt'y Il-Il d
Dixon bobbeu uI\n hun workli o(ldU wOllogudtwid J da t
het tian-ull:'.BPLY8Leo Ul weuor ingov oerd wor;.i t, ItdoBr
uet n~g on uurs~y stue m de pro du"l.i~koe~e ll 1. 00 vtlrWco r·
dord heeft, dot het onmogel Uk i8 bev o.l,l.n IBngor llIet
e.nigs , wiuet te arbeid en."
Het ie bartelijk t. hopen ~at de patroon •• DU tij
het h.ft weder In handen BrlJ gell. "i et zulk eon .cbro·
melijk mi.b,uik zull on make:l van hun , regt. alB. d.
werkliedou'. en biot alles .ulldn doen wanrboe ze regt
h.bben. docb w~t Diet altij,1 billijk is,

HIHl ik dt1l\r lunge r \'o rtoefd, ik l O U Iwker nog moer
wctou to 'vor tol ieu; llliBscJden hoor ik nog wl..'l op nll·
dcro pluRtHen ook ictM muld eIH!WRu. rrli ga eu Jlll\rOIll nu
bn,tll ,
P.

ZONDAG, dcn 7M' :~'obruR rij,
~' JUOf' gtHH~ hu if f) uro.
Btl Dia ku ion.

Ht}veBtig: ing ran O!1derli ngeu

H.

D•. nUNS,

H.OOllsciJ ·Katholij ke Eeredienst.
~ONDAG. den 7 en }o'ebruarij.
\" 'oog mis ' Y JllorgelllJ fa 7 uro,
De 1I0ogdienBt om half I) nrc.
'. avond. te 6 uren het LO}O'.

D~

SIi HIi Ii PS- 8 nRIG TIi N.
Aiulgckolllcn Schcpcn
to f!lBMnrang,

Ned , }o'regat. ,Baron , van P.Ua'n dt, ' ' all Rotendaal.
Vrijman. vaQ Bata, i •• Dorrcpaal & 00.
Siam. Bark. SiamaQB Bride J : Andre ....o.
Baogkok. Reim.
. -

wanne ur

nOll of liq uid tmJIl tit: zu. lwlJ . E ll vol ~u hunner zijn
door d'J o'Ooph ouJe lijk o wMktltak ingoD zoo benadeeld,
dut "ij .1 bun lr rach,"" he bb. " ingespnnnen Qm lIIaa~
rege lttll t~ rwmGO, ton ci.l d ~ tl.w t zoo weiu ig mogulijk
orboicle rs too te kO tllO ll, 'Jlu ~ hc lli t'lll word op de g root.e
werklitlut'li vurgadcriDg ul cl dcgt!dl~e l d, dnt dc g roote mo·
chuuiliichc uitdudt: r8 niouwo werk l uigeu Illulde n uitge ~
dacht ell iugl3vot:rcl, wuu, l'llooI' lDochiDCl'io hot wcrk
doot, du.b wa nnou w a lu{~ r (hHiell, wau.rdoor ht!t Qant'1l1
noodige fuu rij kn. rboidors l.eflr vermind ord is ,
H;whinhtJ Wf:tt' lJ Vall goclI worl( stnkinge n, werd go·
v. ugd, on iu ij til~\\"ijgou boord e u uo nrbc iders cl io woor·

J

llIaleisclte Dicnst.
n c>o P. BE DI.E NI N

n.l cz.16metll,

wBnrBchijulijk w ed~r cen Di nuIN t !jdperJ, VI1D vork w i s~
ting begin no n '7.111, Util EtJW·d~cho werklie dao hebbon
, eel gol.",-d iu do I.. tste jlll'en, A. n hut u"mme
sc hutd oll op heL hn pi tuat en do \v·erk gevu-rs is bijtu,
gehcel 0011 e intl o g (~ ko rn o n. D o Daily lVr./I)., brL'ngt
huldo nll u de vo rst.u.ndi ge wU.,.e bosc lJUo.t'de li edtl n
wl~Rrd ig w1\arop uo workli eutH\ t hlma don loe!>l ballll
bosp re ktJu, d.au. r r.ij veel beber dUll W~ !tHH" de l'mlo Ll Hll
beseilc n, wel ke Ul:! tage uw l)ol"(l ige iuduetri t:ole kris ie
hebi.H..1 1l Ytlr oorzl\.akt, on tI ~) Vt'lUlg nnur wo r k hel.bou
v(! rm iutleru. De trourigtJ geyolgc u voor hl; D wo rll Cll
th ans ook door Lou gr)l tHiC ll, f,Ond tH' da t bitter ge vool,
d~t hun ooregt gcsohiut.i t, eu dt\ e l.ij verdr ukt word en ,
L~t w el k vroegertl loonsYormiudul'in gel.l l:ibeeds zoo \'eel
wrok ell misua.d tifl deell \'eroorzn.k eu.
? o ij_~e~I~~\.J~·~.j .lu~~t l;l,u h,tlu ben r ~'.l,et v~rli {l s ~o we:kt" en

~:g ~fl~lt~ !, 11~:k~Jur~~' :ll~ ~'t .:~e~~~~~~.~.~:tl~I;:~~~ e~e~c~~lil~II: :~1 o~~
bimwu bijJl:~ W" og ~t! vret e u .
' t MitlJcl, dl\t Z O l) 't f:W il ij llt

D o groote gedruktheid en s:nph eid, wel ke in de
grootc f;u.kkon "1.\11 nijvI;H'hr~id, ell' ijzcr. (' U Kteenkolen·
il.l dustri tl vau Enge18od , siuut.i c() !lig~D Lijd wo rden
wBllrgl;lllom en, en voora.1 de na.n dncht gl~b'okk o n h cb b~n
der oo kODomi6tcn, veroor1.akun I;h h. (lS g roo b~ hezorgdboid
aBn eo n .,; root deel van hot E llgol sc be yolk, J\lle u is
in dOli wintar, eu we1 ("'en winte r d i.~ (;Ofltr l:'ogcr is dan
ge wuo Dlijk,; de arbeid81oonon 1.ijn bet gebeele jnllt" door
mas on aan m fl. tl lH.t '\'"t'r ln.I16'(J, eu op iwt ongenblik dRt
d,) behoet't·e der bnil.4g()zi m.l e '\ hot gr mHl'! t iB, wordt
eon uil:!uwa vedRging ouonblwar\jjlt gC'anht. En ',ou
diu 8J ec!.lhl het e~n j gt1 \fIUD, 1. 0 U dT3 t:um;t./1. ··d zoo ou~
gel uk kig Dog niot zlju, doch t'r is in 1.\(:/; geheel geen
werk voo!' eon groot dcol der werldied en, ·~roell ijl,er
on Btoo nk ool; vie r jnllr golod oll , zoo wf l;.l rgllloo8 veel
in prijs stc:;en , Iw bben do w e rJd i l~ den OIJ~:t,uglij k vee}
voo rdeo l ge tr nlrkcu n~u lltJl~~1l toesta.n J , doo h flU de
rodene u ni ~;'l t l!luger bcslnli.. u, wolke die prij 8vo rhoo.
~i n g YOrO Dl'l llfl.kl"en, lllOeL~! l1 r\(-! loonull vn.l1 ~ n, e n i v·
tmu(;hen z.ijn <tOOl' dio pri.jt!vcl"hoogiug de klnntel) n. f.
go ~c hri kt e ll b !~ bboll r,ij ill a Ullol'f) lll.udeu hun b e ~tel·
li ngcn gcd sf.I.n . Door d ~ w e rk~t8 kh iD g e (J heb btl u do
we rkliedtlH de hen, die de gD ud t111 eh~ r e n logdc, ge~l ug t . ~ij hohhen \'oor eon korlon tq(l do h~ogu loonon
gckn:goll i dour UtlH "\'Il~ l'kg oyt;r~, d ro g t' OCL&t;l werken
hn.(l dc n nno gcnolll e D, Rls bet Waft) uet UlCS op <1", keel
tlJ r. ~ tt;e.tl; doch de vtJrbruii;:ors ~ij n ufgcschril{t on uu
iI:~ "ou l' ve len htln ne r in heL ~o l!,Jo l geen we rk meo r.
De ind ns triclcn zijll ui et in .(" .,b do nr beid erd t e
heillen, wu, nt dt! bt!8tcllingo!1 rl OIIH;Hl Rf, en &e r-;vijl er
vroegc r geeti yoldu f:ud Rau ta l bOKwJ\llle wHrklieden to
vor krijgon WIle, loope n er t.llIm e duir.cndon zonrlor
WI}fk rondo
'fo Shcffiold l.. tju elP, we rkl ie dau, Ji n ijze~
r d) ell elnlen r(lil~ s tll l:}eli.doD, de JJ bl{)OIl/ ~ r)l en andere
b ~kwam o w~r k l ieden () utaln.glju , oDldat f! f. geen werk
iSJ .en zij, di n vrocger 1..Ot) \ll1tzllglijk ,,'ee[ oi8ohend
waren, hobbelJ t hanB gov ro.agd. tu worden on.ugenolU on
op hoi; loon eu d ~ \'ourwanr uo n \'nn II COffimoo day
bbo urcrs" (gewon~ ,luglol)m!I."I!I), In dozolfJ a atn.cl is
etltl mlle ~ill g ge houdtln "an bakwame wc rklie den zonder werk, wnl~rop de h ~er V [H10, presicent VBll do
l Ton UJori.:c1"8 A ssociatiun, ht;!t wflo rd fo crdo. Hij d (~ eld e
den b e ~ l(\.goJlBwf1 ardi ge n tu alJ uc n mo de , dat to :Mid·
dc,l.borough, de hoofdpl .. ts vall hot Ol evelaod.district .
wllur Bleeds wer l( te vindclI IB, W!~ Dn Oe r in dt} nndertl
ijr.crdi Btricticn do wor!<li Bu'en wo rd ou nfgodallkt'j ,thana
ook 800 m.lD "onder work ,.ijn, Bet.,dfdo .an bal bekWtlOh:l wOl'ldi rJd en is t e Sto c)fton nfgod no kt J t arwijl
ill versGb ilien de <ler VOOrna!l1Uste ijzerworken ~ in het
Noorde H do O 'r(} IJS go hBel r.U u uitgedoo fd,
De werk. tnk inge ll hobben niot all.n "c hnld aan
rle zen to oatanJ, WIUl t ook ill andere laudon is cIf;; ijr.er~
indostrlo ge(huk t. R ~gol' lI] geUt r.:Itt) dl..lD, ml1at8c bl\.p p ijl~ Jl
hcbbon ged ul'~m de oo nj ge jare"n v erk wikl t.;~nd omgogOH.ll
mot b u ~ gold; t.ij lH~ b boo ~ p o o rw pg' e n, ij ze ren brugge n,
ijzercu stoomb oot.on bestT;lld, an in den korts t Ulogelijkcn
lijd wii ,l" ied or beuiond worde.), Op dit bijdpork is
thana ('OJ) sutl e r gtwoJg-d, wa:~ri n mO ll ~ pare.n wi!, to t·
d'lh men- o p n i o nnr Jr:lp ih' ld 11 1\111·...

de r
ktt\l dl1urto tJ ill stllnt r;osLeld, ee n ge~
spl'c k ftB Unn OOpLCj bOV6nd it·n In ut:S t. UC Onde r; \V'e,\ono hat

in het I)og, alB

wij letten , op ,de olDotaDdigbeid. dot hoi' af~elegd bobben vau het eUhle'n eener hoogoro burgor8chool in
Nederland eene voorwaard. ' is. OUi t ot le leguU.t to
';orden beDoeDid. beholfd. ' wat in .1. p laah i8 got .. ·
':.n vaD afdeeling A , van h.t, eumOD 1' 00' indische
ambteDaar,
net lijdt .onze. io" eno dan ook ge.n t"Ufel . dat
de' telegra1iateD, die .ieb bij d. re go ring .. "li en gaBn
b.klagen. ,dat bedoel,1 etaatsblad I S6~ voor hen eon
doode letter geble,en ie. r. gt , tUlIen , krijgfo.
ED DU , de onmogeliJkheid. ,:
Die besb.. t daarhi, dat bet corps tel egrafioten tal
v.rloop.en .
Voor .d e , boogere rangen. mogen .ieQ in Europa lief,
bebbers .0Jrdoen. voo, de , lagere zullen zij .ioh ni.t
aanmelden ,
, Men lal dns de •• ak moe ten laten .ooal. zij i••
of betei'6 vnorwa.rden ,&tell en. ,

g illin,

do, llU un ell t..oc; h (l ol:
dell .
lit b:'BllJot to Go ed/) dl 11 outl e r· ~r cd uno to rul\dl!l e~
g['u 0\"L' 1" IHl C! hb'e rblijf e ll (.J.vel' dr) wij:r.(! ho e mijn' weg
to \" C' f\'olffou,
•
n it h o~ f{l \Vas ccht.er niot voor mij" te sprelr. o nj hij
IIli d hr~t Lu drllk tn ...: t ooblH)i en iu uo achtcrgaierij tlTl
oordl.! oI do dalj lIu t UI\I.'liik !\leer b~lan gr ij k dill) het
te woord e t[).f'~ ~\ aa.o eOI;' rOl' llloeid Oll BuroP0:l.[)'lJ.

.r
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1ll0D:

OIlI:. H (]~ up rl-: i.=;. :~ ijlldo \' ttn S,)tlr8ba. ~ u o\'o r b-.Iudj o
korLo tJ1\~ r het bi n!T ll:dnud zag ik (10 spl euk bewnar·
hei {i: dat lllt'il \'o[:' t , 1 \"tj r ha le n kun n iH flH'JI \'I; rt' e rcitan

O m ·t

inhoud v nD bij.gaa uJ pnk ket tlJ
EI!!C Ue ntie I~lln t1(11,(f mijn Wil t nl
dero ll +J en b ~ ~ljl l tliJ.tl l1 pltl :\t~j\) itt u;,.
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Kunst- en Letternieuws.
Victor IIugo hocft aan r. ijn uitgevc r he:- t

Aangekomen Schepen

Duitsoh parlementair nieuws.
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De Duitsche Rijkedag heeft in medio D.cember
belangrijke liUiogllll geboudell ell bet bewija geleverd,

~-----

,
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,
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dat er vee I ~n ,worden afgedaaD. wanneer 11111111'
goede wil be.taa.t. :gepaard met IirDltig' ov.rleg. :
Uitvoerig. di.ensaie w.rJ gobouden o.er , bet fOoratel 'Wioterer. d." EI ....er .Cga..... rdig,;e. to~ ophe',
liog van de onderwij8wet iii het Rijksland; de liron.
den van Wi"ter•• kwamen hierop , neder. ' dat de' ,00- '
derwijew.t in }]lzao.Lotbaringeu op e~n verr'lgaande
wijze ingr.ep in de hui.ge.innen en de frijbeid. 'ilil
goweten beperkte.
,
:
D . Rijk.~olDmi ••• r:B fI .... og •• rdedigde d. regeliog
I"on hot onderwijs ill den Rijko,lag .door teratond de
q u~.,'et i e over I'. brengen op heL lIebi.d. waar,.ij eigan'lijk thuis behrort, r.am.lijk' de w.. k.aamheid .an de
ultramontaneD, De rede,Don voor 'bot voo\'8,I;.oI. seide
itij. m"ete n eigonlijk worden go.oeht in d. ,erbittering
VAn do gee,tolijkb.id over,i1e beporking van baar magt.
D. eohoolpligt I. ing.,oerd in het R ijk.laad en daarmee i. het land een weld... d bowezeo; de Elueserl
en L otLari ilgera 8c bijo6u zicb dm&r mt!6 . te venoeoeu;
eu dat is een g~ l!lkkig vo o~t6ekeD, maBr au moet men
n iet .pkomen I,eg en ' de gevolge n <lie er uit ontataan;
ui b don .choolpligt vloeit voort. dat de .ebolen wordon be.tuurd doo r don Staat ou on!trokken worden
ann do" invlood van ,Ie g"eotalijkl.eid, Verg.lijk het
re.ul taat van het ontler"ijs in ,Dllitac hland. ging Hertog
v()ort, met oat in J!'t'ankrijk, WBar de clerul:1 een Q1sr.
w6go nde n in vla.d uitoel. nt; in '(j7 .ag ik in bet ,Mi.
n i.litori H (l eD kaurt, waarop de v~ rhouding W88 aange~
gl:lveu van de personen, llie n och h~le D o'och 8chrijv8o
knnn ev ; EI'M stoml van geheel Fronkrijk het best
att.ngcflch re von en toen ik vro.;g, was.r uit men dat ver~
. ohijn.ol verklaal'do, wbrd mij gHautivoord: uit [de na.
bijboid van D "i t2c hl.nd on ZIVih. rlund. uit ieninfloed
v"n hot P rotostMlti :mu.t. 'Vij will~u de verlpreiding
va.n kC(l ui s, ontwikkeling va n bet ...erstaod; daartOtt
di tmen de uit~t-),{ IlRrdi gd e wetton, die de varige Bpr-e.
kor wil oph affeD. Verder toonde fl . rzog ,1\an, dat de
R eg-oring bij d 6 reurgruli tlQtio "aD het ooderwije met
t" o ~ wa.s 1u werk. gagn fl.T1 OD uergen8 ruw had ioge.
grope n. 1'en .Iotto deohl e hij <:ijfer. mede um den
voo ruitg~ll g t(~ CO DB t&t8r~u iu het Rijketand.
De bo ke uue natiouRal li beral.. '! 'r. itochke g"f in eo'" ,
Wlt-tm o impro\·i8fl.iia zijn nfkaer t tl kennan van bet
VOdfllte l Va n W i n to r~I; Duihcblaod, .prak bij, wit bet
Hijkslnnd. gf.H'waniHerO[J; hot wil heL niet biauen door
v" .. tiJJ~ e n en garnir.osD.o n, maa.r b.,t mueat door gesst olijko ge ,ooen.cbap. WU bled en f.UQ hot belte. dat
wij ~ebbeD: <Ie Dui~,ch , ",etell"chap. De Elta.aer.
L othnrinf(ers mooten ci ndelijk . rr.ra~. dat or 81\0 ons
g.d ul <l eoll cind ka" kOlOe n ; de onweorBprtekbare
gaestclijke I.leut!rl nmg van Fraokrijk in '10 moat Diede
wo rd eu gJ Weten nail de F ra cKc he ooderwijterawot ,aD.
' ~O . . Zorg on wij voor UI1 verbreidiug van kenDi, en
weteD se!."!, in het llijk.ls nd en gUt wij derh.l.e over
t ot (Ie or do va.n den dug.
~
,
lI1o11 woet. dat beb voo r. tol vaD Winterer m.t
groote me~rdorhei d w(lra verworpcD,
D e ultramontu£HlBcbe partU kau !ic~ tegenwoorJ ig
n iet ~(:roeU)c n op bRodi gheid iu politieke taken; zoo
kon Windthors t f aD t . Vor.c berekenen. dat .ijn
voorstt.'l tot tfcl:Mpping "An he t fODd~ foor '"gebeiwa
u itgaven op (Ie begrooting . Yoor Bllit·c p.landeche Zaken,
Jla he, bekend worde n van bet .. Hoek om onhlag
van Bismarc.k, in cen motie V&n ve,ttrollwen to den
Rijkskn.ulielier tO U worden omg eJieerd. Dit ,was valko-lUl;lrl too'lertrollWU BAn rl en yiCe-preAideQt vao den
R ijkadllg, bet hoofti dor na t,io naal.liberbleo, BQ.nn)g8en • .
h ij W JOS zeor ju i.t aun dat de aanvallun van de ultramon t~ne n or do n pereoon van Uiemarek aGnvallen
warBII 01' de Dui'.cha Rij~Bin.tjllli"gen en de oatio- ,!Iale poli tiek; dat d e .ta.tkllnd. rau Duilechland teo
op zicitc van Prnnkrijk go1.teel een politielt ,ao niet.
iotor yeutie c n '80 "ell. woe. Gij hobt. oprak Benn igBen, h!:'t tots tandk om en van IHi t DuHl!lche Rijk
OnHl7.t,W r trBch lub I.;age o te houclo lJ ale va';) den Noord·
~uitscho n Bl}~~.I , mll tH ul uwo RRD"fEllJen zullp.D aUeen
d le[WO he t ltljk te verHter!w n tm bet .'ertrouwen in
dOli laid.r v.n do politiek to doe n toene men.
D o natioll al e re tio VBU Be uni~8on werd dour de
moenlerheid IUet (I1\verendo td ejuichingen on~vaDgeo;
!l.tuudijk. lDen wi.t n.t het gOld: to b. or not te be.
met bot oog op ue ge r,indheirl von den ,Rijk.kaD8.lierh ~'t, ce ntru t"1'l ailito. Den uittting kent men reed8 .
E . " half uur lator vorJchoe " Bi.Ul",rck ~n liep op
dtJll prel!i deot vll n dUll .Rijksdag 1!'orckenbe"k too.te ~ teokCll dn~ "i~n too ru ~a~ ontwapend.
Iu tie AYondzi ttlng ~ Vnjdn.g - rertoonde Bismarok
. ic b woder';n den Itijk.d.g en wei aun de BODdaraadstafe!' I n de," litting werd b.balvo Bndere begrooti'Qg'.
zl\ken, naDgcnolll 6U de post voor bet ondel'wije OF de
bog- ro oting "nil ho~ Rijkt.tland. 1~ven 6enB rie Aom 9 an
.l l \.., LJuv mark ¥nor den .scho uwbu rg t~ Str&atsburg; de
"o mmi •• ie bad voorg •• td d de . om , te verminderen tot
l 'U 000 mark. m •• r <lit \Yerd v.r worpen. wat bij de
ste mmi ng Vu.n do moerderhej(l geh861 verk.laarbs8r itt.
Do post van de Rijksland8begrooting fOot het Disu·
WI), bij .Keizorlijk bes\uit i[l gc st ~l de II landacomite",
had nog ea,. fd le n ann vBI t. veruuren van Windthorst,
\Va.rop L.eket' "snl' !latio".le WU t" beboorlijk ant·
w,)o rtldH, D 6 Icening \'oor het Rijkslao d werd ,&rW O ~'p OIl , tt;)rwijl hd v~or8td werd a"ng~nQlDeD om in
do beho. fLo te \'oorli en dOlor do uitgifte ,an Icbat·
kislhilj e ttou,
In dd wlge n,l. .itting ",.agden de Ellas.en
opn iouw e rm ! I\U B ta brdk o u \'Ot)r' I\t,~ t doo r de gees·
tlllijkheid \'(::rr.org:{!o ontierwij~j Luker tll c rk.t.e tetegt
oPJ da t nHlTl hi ~ r nlleen ta dO t!n hl,t! mot protelt·poHeiok (Ill UO hOCf(j J.\ f.l;}er g lJel.1 ·...·i 6 teu, (la;; "ij ~; C l . da
JBlI g~ rlHltw oerioguu wol haJJen kunn olJ be8par~.
Dtl bcg roating voor E l z~B ' Lothnrlo ~ ou wl' rJ thanH . in
eiud. ltJl'ling ao.u gIHlOilltJ U: L~ gen ste mdeo de EI,l&.uen
.,n hi,t ce ntruUl , D e Yolg.nuo zitting werd 'b epaald
op 7 J.uuarij,

Amerikaansch.
' J'en bolang\v<kkend. gobe ur teni. hmd den 26.lell,
NovUIDber in de .tr.fgev80!ii>ni. van !\Io•• licbu.ett. Ie
Boston plnat., WaBr hot puritei".che Dankfee~t gil,
po.rd gilat met het in vrijheid .t.llen van .ebigo veroo rd u.luen. die .ielt hut beob hobben godragoD. Geen
VBn 'tb g" lw fmg'o0811 weet vO(l rnit wi o de btJ ~6 nadiiCden
zijn zullHn, wit,' r nu.m on in Bller tegdDwoordigiJ eid ·worden af~ elozen, Di!ma.1 kr.g.u vi.r:, VBn de achlboD.
clerd kwijtlcbl'ldinl; 'an Itraf.
Ten half olf werden ,de geV8ngen~Q in de kapel ver. '
eenlgd, ","8ar teVt'lD8 oenigt;; ul\'ut:ianlijk:e pereonen , uit
:Boston eo omotr.Ben j;enoodigu waren. De geeaLe!ijke
lao eerjt de ofliciele proclaiuatie bet danHe.at : b~
treffende en hi.ld toen eeo vurig gebed; DlI&rop )yer ,
don eenige Btnkken '.neale on in.trumontale >: mll&ijk
ton geboore gebr"gt, door a.nige leden , van 'bet ,oonelrvntorium te B u ~ton. Zij werden door de gevange·
ne D mot ge.ltdrift tOllgejuiclit : V60r bij de DlimeD
der begenadigden mededeelde. hield de dire.tenr de.
ge'tIIngeni. eene kor!e toeapraak. waarin, bij de !je'.I1geneD pr.e"1 voot bun voorbeeldig gedrageu lijDleed·

welen betuigde. dat 'de vrijbeid niet ..an ' allan kon
worden ge8cbonken. De moeijeliJke tijden , zeide bij,
lieten .iob in de' ge·fAugooi. e'enleor gevooleJi ·a1.
daaf bui.t&D. en de 'contracten r oor te leveleu', arbeid
,0rderdeD ' Du slechta bet \tark V&u · de belft der ge·
vangenen.Na eOdige vri e ndelijke en d.ij C Dd~ opmer·
.kingeD ging bij over to~ d • .aak· der kwijt.cholding
van etraf, die,naar ~ij .ermoedde, aile gev."genen
vervulde. Hier betuig den dezen hunne iDstemming
door eeo daverend appl8udisBement.
Een deodelijke stilte echler v(llgde to en de elirec·
taur nit cijn tAk een vertogeld couvert te vooriH.,hijD
baalde. dat, looale bij madedealde, de naman dc ' be·
geDedigdeo b;"alte; hij wi.t echter ill d. ver.t" \·.rt.
Diet boeveel er op voorifwamon . ~l.'oeu bij een VIa.U d",
stokke;' opeod •• glimlachto d e directi' u. cn wide :
dien oaalll beb ik lief, w8nrop hij onJer a'!OJlllo,,..
Btilto, den 08am lao v.n Timothy Oranin. Zoodra de• •
Daalll geboord werd bar.tte er "ell dtlverenrl gejuich
'108. WBBraAO a11e ge vAogenen cieeJoflffiBll, on Cronin,
die •• omaal een on ,orb.terlijke b.'.i. _ w.s, maar uU

een eerWaflrdig grijeaarrl met

harrD, ontO'
medt'gov nngrnen. De

werden op een pracht,}g' Dal.lkmallL

Spciaal en parlementair nieuws
,uit Rome.
• Zie di e nfr.onderlij kl~ gr oftpE'n "Btl woningen: dik~
wijls gelegen DaD do uit~indeJl \' au groote :itt:?~n,
waari. d. werkiica.n zijn gebuiGv<, t, alBof zll d.
ptnill'e NarCll dQr mal.tseh ;!ppij, lk 1I ~,' b die wijken ill
be ~
yerechillende steden van Europ" getien (HI
k~Oll311, dat IDyh geliloed week WCI'd bij
8uhCRlwen, hoe ,to werklllflTl g(,l)Ll(.d"{,a ft ~fi
eOtl igo

lUoetto>T.l hcge~
veo e n even l oovol" na bet einde van zijn Il.HIGite Yol
dagwt'rk,
uitgt'put ni.u kru (,h teu 2ich i.e b ttg o~Tt;'n
Daar den achoot fMD rijn buisgt"t.io, dul, 1.00 "rg01"OU ~
derd, nog 'er(:jt()k ~n ia ',,*11 die vaole mitldol t:lll tut bulp
en onde rotAud, wolke de hurgerl ijk. we l.ja~ i ghoi(l d or
meargogoedeo moes t. 1 d0 6t to,·kolDen .un d. hu 1pbe.
hoe.euden , die wo"eu id"digLu n.bijileid. En ii, heb
die wf'rkli oden gHV'U, h{) ~ f,ij a \s verwi!decdlHl t;!t1 op
de" rU6~dnien ,iell bij groep~n Ht\tl rlrollk en scbn.p ell
andere ommatighc(loJ)' o,u rgo.vcn. Ais Hr eat! gtnd is,
wa.ar minder do b~b oe fle sau srbo;:)iuur8WOIJingeu ku,u
gevotitl \Vor~eD, dan is het ltome} Ymar bet oordo
gedeelto ddr bebouwde · ei ~o nd otll llleU zoo Il~derig is,
d.t bet ale "-aD zelf gep06.to woningon YOOl' di:lll llliocicren mao 'll'nbieil t."
~_OQ., ~:~breef ou1 aug's rid dc r Ewilju RCrJn1.7d, wc~ ·
ft\l'

zich .paAr "ijll Brbeid

t~j

om

~i~~de:~ ;;;:et~~b~;:i~t:~~~e:~ri\~~~e~~ijk1,!jUgo\~ei:~lR~~~:~
tl~

beoc huldigiug d ot "" Geme.lltem. d, bij BI heL
bouwen eD verb0 u~'en hicr, niet moer vaoe h tl~ bOll
WeD van gezonde on g(H~dkoOpe ntboi derswoningf'It

.0"

lorgde. da.r ·itie uitsluitel."
het particulie" iuiti·
atief werd overgelate n.
• In genoemd vel-<818~ wu[(ie u verder . DOg de volgell~
Je bij.-.oodcrJ:ed on m eJegtJd~e ~l : NieiiLegendta[wde d en
niet. ,oordeeligen oogst ir.! de lwee Inl~l~te jareD un
de financicle crisis door schier I5l.lnscb EuropllJ Wer·
dan ar toc h, reeds I,. de hieuwe Wijk61l vuo A!l e 'lIHr_
roll, C.lblro, Praetori o, El"quilinu eu C\~ll,1), door yon ·
Dootschappa n e::l purHculieren rmge'fl~e r tielld u (1.tHHl.
.ertrek keD I!'ebouwd. en driollUuderdtauhLig 10k"Io"
foor winkels ~u luu.g,tuij ulJu . DIJ slclll:lr VfJ,U bet vcr·
• Iag . ;ndigt met een b.ro. p t~ doeu op de h.li.all ·
Hebe Regerillg f;D op het Itllliu,!lIlBI,ltu folk voor de
,erdere vernieuwing <ler h'lofdstllll, (Inst' bet eou landsbelang is do.t R ome ,'oortiaa wf)rd~ va u !ooveel ,,(JOm ~
fort." ale in de 6udero groote ijt~uCD \"8U het seldul' ailand te be~ow en il'!; ·do fiunnciun tier gf)tll\~ente la·
teo oatuurlijk lliet to e daario nnn r bohooren te VO(.lrZifJD, deAr ,oor de ooteigofJiog' van gro[jdeu , \' oo r L~t
aSllleggen fAn strateD en pleinel.l met riolen en wa ter·
en gasleidingeu ~lleCt" ht:t grootstc gt.ldool(;e tier }. I6ning vao tlertig millio en lire r ecde gewoeid WQ.B. H~t
deokbeeld van Staat.·tus8chellkolll.' in dete wint
dagelijke .eld. 010 meo d. liberale pera geloo ven mag.
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bobben. .erlang bet . ioitiatief in deo. Le newen en
eeo vODrotel dieDaaog8ande in do Kam('r te do en.
Ooder bet 80ci.l. nie uw. kan i k u me edeel.n, d.t
bier een cooj)er.tieve klecJ~rmake r8-wi ll kel i~ opge rigt,
Waar de gea8Bocieerden zich goedkoop vnll sQliado klecding kunncn voonien. In het Ilt.-gin ra n 1Jt~c . wl;'rd ern
oigenaardig b.nket ge hou.lon 000' d e hier g •• eatig<1e
of toevende leden der .Socle la filo twfica Italiana" ill
bet oie uwe bbtel A lb<r¥o Briolol, ap. het Vleiu Bor·
berin i, waarbij ook het Mioisterie v ort~bl\l ow o{)rc1igu
w••. Het Banta! ...nwe.ig .ijnde leden bedroeg •• o·eo
vijftig, vao welke vier d'f!l e, · de gravin lIlami,ui •.•. '
Op bet meDU kwam o. a. voor n If Sauce nolianclai.e,
gelijk de g~8tt,n ' bet lJocmdt:'IJ. Hij h ~t dceeert r egf!u ,
de bet toaeten. net breedsprakigst woren do niillio·
ter Itioali, geDerBa~ ~1"D 8brea , profes(I;or 1.~erri en ~ rRaf
M!,miani, ' die tot stelling had: do walirheid- 18 g~duldig,
omdat zij eeuwig ' is.
De SeDa.t i•• eder~ mijn i •• t.te Bchrijv~n .Iel'ht.
eeo.-io opeD b.,.. vergadering b ijeen seweeet. ryrn ken·
niB t~ , neman fAn bet overlijden, lUI een zcer kort·
atoDdige oogestelllheid, van zijll vov'zil.ter Luigi DesAmbrois, hertog van Nevu.cbe. de oud.t" der r idden
"della S Annootiat'l". ' p:eaident ook van den R.ad
Vln Slat. en faD het . Ooutenzio.o diplomalico". D.
ove~ledene was oeD der uitt.tek clld.to figuren, wulke
berlOneren .ao den dagera '. d Van he t , ri.orJ;im.Dto
Italian .... en de laatot overgeble,eoen. - hU b oreiht.
den leeftijd 'aD •• ven.eD.zestig j.ren van de on·
derteekeoalira van de. Italiaansche G'rood weI. H et a.e r·
breDgen .aD het gebal8emd lijk vao bet sterfhuis nnor
de · parocbie-kerk · S Lorenzo in LuciDa, cn >an daar
Mar bet epoorweg-atatioD, om io het familiegrnf zij.
~er geboorle~hi8ta to worden bijgezet., gesehiedde ,01gene den raDg .aD eeIi prins vall den bloede. AI de
Staatllligob.amen eo· burgerlijke autorileiteo van btad
en pro,iocie Domen aan ueo IijkBtoetdeel, Da.at de
vertegeD.woordigers vao bet Hof; priDe Humbert hie!d
eD. der alippeD ..taO den lijkwagen; In het 'oogloopeod
WI& · da.rbij. dat d.e Curie · buiteogewoon lalrijk verto·
lIe.D woordigd Wile.
In de Kamer bad. bet oQderooekder goioofsbrieveD
heel · wet yoeten io de aarde. To/!eD . oi.1 mind ~r. dan
twae-eDveertig .•erkie"lngon werdeo.rnBti ge be"waren
iDgebr/lgt en . de welligbeid · betwiet: met Dog. llecb\e
eealge i,llian tot 'een b•• luitgokomon. In. deD boe·
leIQ der ,oommi.8:i8~an rapport i8de twist zoo hqog
geloopen,.dlltde IQinderbeld, leden doroppo';tieipartij.
blllr
111.811 Iliec·to beiregeo Waa da! in te

_'as

Toen het .weflr. a.ood werd. bad ik .a l\oboop op
ver i o8 rt llig epg~ge\"en. E~n di1?g vermeerderde grooten.
deel. wijn lijdoo. Ik was eeg tamelijy. badrog eon '
gel d .d<uldil;. e n . • 10 Ulijn lot· oobcke nd bltle{, .oua~r.
mijne orediteure" den ken, dat ik mij . oit \le .oeten
b.J gem ... kt.
1k t o! ui.t stileta.n bij d., aogabn; d io' ik uit,t ond;
IH~" spijt rnij t~at ik Z8 niet kill! rerg :tt3f),
IIi...' den m org~D 'an d tlll viard"11 clog hoonts ik
lete in mijll graf Ilruipon. lk stak mijn o' kaaf,tJ ann
un log een kouijn . Er WRS i!-f~o ht8 ef'IH! IJpening grout
g-tHL e~h W,itH hot door tOD; deze rnlll.kt(~ ik dj~t:, om
(Le ontkotUifl g 'inn
he t tlier to vorililHierl3tl , Ik
r,ftg ill hH: , konij n ' voedBol, pm 'llijnt~n Lunger it · stUlO ll, el1 111IJ 111: hlUld wae roe ds opgeheyoJl, om bu t; dier
te dood(~r:~ to(:n miJ t'ene WHi:tcbte iUl'iel, dio mij hi~: r
van deed "rzi on. lit bad tW8B vifinh liju cu j als ik die
aau clk:\(Hit;r b';HHi, 1.0lulen q,ij tot uuitull Llo mijo rei ·
ken. lit trok mijn lwmd uir., tt('; hC'ur !i LI hot nBI) reepoll,
bond (hl7.f.I t o zamen on loeu d l~ 7;e 'Nerler RRB de viscoiijuen. Ilr h.d ook "~n longen goud ,'" hOl'logekeltiug

ALLERLEI.

bij mij . 11~ bUild dcze nnn dn.!; gCdl1clto \' IU1 d6 Jijn,
dat nlHH' ik dncht tot op den w0l; ~ O ll r tliJwll, die vour
\I t;! ruijll he~nliop, Vt.)n'o lgen a B!'flOd ik vf;"l':)!cheidell e
bladen ui t mijn d ngl~ook, Mchroef hieroj> ltlijnen toesblofJd, en buwl za [l,an rttl~' tto{h~elt fJ der lijn, hot-welk
buiLon ull mijo ~ou reiktm . H ut ~iudH d~r iijn, dat ik
nit mijIJ bemd gemaukt hUll, bon d ik OUl den nek VH n
hert k-onijn eli lie!; het llnnr buiku. "Veldra was hut
ditlr ba ll ht'!k cintlc IIt:r Jijni dit kut.1 ik bcmerk~1l BOll
bot lrej( kt' ll dn t; het u eed, Oil) hI ont.lwmeu, Eindt~ 
lij k hi eld <li t O!, ou wetencle, ,lRt "j b',hoo rlijk wei
lll ~l; hnnllt1 l.lLf1 d'.~lI kon de n
wnrk C' n) dneht ik da t
het diN' 2ich I ~)e g5bctCh ha,ll. Drllj urclJ ti luH rl 1l
voeld\\ ik an n LiJ: iiju t rck ktHl , ~n tOilll boo rdo ik
ieIQaud' 1'00[101.1. lk trn.chlttJ t,o nntwQ(Jrllon, lJllln.r
hat schone goluiu, dat i!! ml\ll ktt', B~i(jrf iu de miju
weg. I k bogou t()~:n nan do liju te trekh:el], Dill to dOt'll
wt}ton, dub ik niet dood wns.
AIJ eM ward wodol' -';ILiI fm ik wist dl1t do 11IU.n om
hulp Wll.ti uitgt:·gat\-u . fj\lcn hovrdn il< wede r oudU rlfcbci·
d~uo Ei t'~lII m'jIl. Ik tro k nan do Iljfl en di t brugt lIIij
V{lOd BOI. A!1 o p0l'8.llIen, die i n dun oi1!t ~i;\ k woond co,
hlldJou IH'Jg'(m UHr .lloo,iig, OU) tnij te bo[tlikcH_
Eell reus1l.ublige donu cllbo om , die ann de opening
van d<: mijn RtOlld~ WH1i dfl oorznnk va n mijll oIlgelnk

In ue ne Jer j ong-stu "i~Liugen l'RU hl't IIGoll.o otsohap
ran No.tuufonderw-ok€'rs 11 t,o Zilricb heeft prof, lVl~ilh
ll.l~dl,:lgL·de&ld, hoe (l~ Yertwi,\jnae ion lmunau worden
t(\wcf'gge br:\ gt, die zi'c.'h \'E~l'b)(lI!f'n b, v. hij' Lnuiao
I Jllteftu nit Boil'l d',Rllin('. Nnllr lUan woet r.wcot tIit:
wehde el ke n Vr ijdag bloed op pllla!:sou, di A ove ree n'kunlUu mot de wondlJu ·.. .. n dOll (;'0 k ruiljf:o. Dit r.oogenl\i\ mde w(Hldcr IHIll. np dl1 vt)l g~ nrln r.et~r 6 eJl~'OU Lli
g0 Wij1iA worden reri;onnd . '\-V"uu oo r bedoe\ (ll::\ plokken
\V ordun in~l'IWreVell 1.11 'J ti ij'terchlorid e, of (nog bE-I ter)
meb zwatlll~uut·ij '(.o roxy~l(:}J dan !!\at \1\:;1,0 kUll~tb(Jwcr ~
ki!~g gl?'E' DO zigtha('u ~p tH·e.n Ull, Zoodl':lo !lU ocht~r do
31du8 be ftmeeprie plck LulJ w(u'den bes pr('n keld 1tl0t ()t' n;)
t c£'r vorduna~ wnterigc oplo~"i(\!~ VR.n Rhodo nka liulll,
dIU}
t"crto ouc u zid) oog(luulikIH,· lijk "tlf.}r duidelijk
1'~rdohijL88IeD , dia III hut voorlHlUlcn bl, buel1 thHlOl' 1.-~l-.\r
st:erke bloeding. Do oorza;lk \'a tl hat verscl!;juSf3] berut:d;
op de rerbiudiug Yf\l1 het H.hocbl'lkaJiulll met b(!t
ij'T.crprn e puruat, w:\Ml,bor ij'{,orrhod::mill ontBtllnt, \Vat
eon Zl;'er h(wg ["00(/0 IdcuJ"' !lI:lGft uls vall bi (hHi, terwij'
(lo g{'hez i gd~ prA(·p~rrtl·t'.ll klcUl'loOH 1.. ijn. 10 tie VOl'gnd orin g werd c e rlO prot)f g<~ lIpm ('n, zr~odnt do nfLDWD~
7,igon l.idl onmiddelijk !Ja li lt voortll'Cl gt \" U) tie V('! frnssundo ui tkt)t\l~b:'JJ !wuden tl vl:!rtuigfm ,

E o .. uiot; to

YCP'\,,"~ "·~,l"lH;''''

;-st.

.D,~z o boo III Wll~ t\HHls "e rs chui uou ~ j81'en
dood gowtleHt, t'n dlj wind hlui hem oogewJI.Bicl., Door

ge\VI'8Mt,

dl:lII ZWUI'O Il ~'Ilt wn ~ de mijn ingo"u.l!en,
liot kooijn hnd ,til;;' lijn Oul lJe ll sfi-uik gowOnd tlll,
en bad :~ic:h op die wijs zoo k;) rt ge boudo o, tl n.!j hel:
even Z'lU go~d g 0vnngcIl z,~t "Iii ik. H bt dier wo rd
mede Laar de 8f;r~(1 glll~I)lllt:nJ, in (H!lW gr()ote kooi gtj~
zet, on ruu nIle JIOnijllell -I!~kk(lr1.!ijen rui lll~lJ liO ota voor"
Zi t.' IJ . .Jllck t-'chtf: l' wl" nl m!lg tH' en scheel) niet op tijn
ge muk, ~a n.l'op hl;l ~lr)t p,n werd hem l1f) vrijheid to gu-

~' ieo ...

lo.ns; .. cndc{1. ....

Ben j ongo aCGoo ue \~,yluwe, ei~~enllres ot nor ku. ..
bourel.lpia.ntf{, wna onl Bn gM lll et haar kncc ht
druk in gt'flprok ovec St..·l-oo'ico!nus on o"or d~
verrjtl.l1!!iog0tl, welke di o gOt~ do H t:iligo helll wei t,l~lH!
blUl ill d :~ ringen vrm \'olt ~'h ~en, u'k Ben bllllg,
dnt
mij nu weI vlJorhij r.al gaatl, " zei de knecht,
zet\;(~ ik Ilag e0t::M een kt.·t;r mijl1 k! oll1p~t1 Op.' 1
Z~H; 't l1<lg l!J31U' ctma proher6n ," be;llI\IU '(;
W(lCllwtjC) !1will we!:J t of hij 't' H() H llitl t €k DS goed lIlub
n l11na!(t. 11 Do knccLt \-<ol,g lla tl ru raMI, ell to -:·u hij
~ondn g morgen r eeds vroog IJt\Ur l.ij ll klo tllv cm kwn.m
kijkou, YOi.Hf hij d!l!l.rio" ...... iliUW a:lll undt~ r~ dUll ~ij u
lidve randgc l!lf~ tL.r I D ~ knc cht too ncit:l zlGh tevrudcn
en itl, nnar wij yern+:!lUeu, reu d:l m ·.' t l'iijn Siut--Nik16Hs-

pit.alo

110t Iwniju I'edd e niet ulk l) fl mij n lo"eu , llln.l~r het
werd ook de wcldoenc r VAil allt) konijuen in de n om~
trek, d[lllr do
e1' geeue llIQC'L' t:te hoten ,
yr~et. elld e, hot.
ttl l.ullen do odeu dl\~ eon meD8 Cb0.11Ie~· tHI g ered bad,
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oak VtJO r "75 000 nl.im debiot,

13 1/!}, no.

Door cell. liOIJijH t;;'ered.

Hnt." P nrk,

zagen wij .oen jack rabb it,

die

on. op

corngeu Rf8ttl ~ d ,bleef :tlltou 8anl<iJk •.!u.
uAls ik e r Ran gctlBcht 11Ild, om mijnon fiwoh'cr
made t o Dem eo," r.u id e ik, nOaH zoud en wij jack
Dlorgen och ~ . md yoor Qnt~ ontbijt g6i1ud bobben."
flN il!t met mij no toesteIllOlillg," herrlaID hij.
'I W olke retlen knot g ij g~\'en,
dati gij hiotin ui o t
zoud.t kunncn tocliltefllflHH:?" vroeg jfe
vEe u kotlijn bet:ft cens mijn lovou gered, on sedert
dien tij J
ik denk
"Hoo
r ende ?
. :Ori e

hub ik or nog n o"i~ een doodge.eboten en
bet oak nO()lt weder t~ doen."
droog tich tint toe. dat Ilon kODijD uw leveD

jBron IJcJedon woo n(lo ik in MontOUR. - Er
jui st in dio streek een 81U~ltoven gcbouwd, en er
wa. groa t;" Vr;LOg naar tilvol'crts. lk bad een aaodeel

van

in ecntl mijn, di e in mijnij

nabijbeid geopen d was.

W...

d.t do lijd gokomen
am haar van
lJut t~ dootl z.i~n, botlloot ik om er hoeu ' to gaon, wat
"'~. mi . de m~u t. bal on, en het Ie la te n baproevo n.
lk b~reikte d . pl.at~ juist in tijd • • om mij io de ",ij ll
to ~UllneQ v~rschU1lon" Voor' e~ll en verecbriklrelljken
hjlgol eta rm. lk .Iak Dlyn. !raar. aan, g ing naar binD".D OIl bega.n te worken. lit Waa niet laoger dan 'ijf
mlDulen be .. g gew.o.t, toen lk .,n gedruinch botJl'd.
,,1001' oen kanen word .fgll.cboten. D. rot. boven mijn
adofd nchudd. en cell oog.nblilt daarn" viel do openio"
achLer mij io . Gijkunt 'mijn g.vool bhter danken dB~
ik het kau, beBcllCijven, ~o.u ik b. merkta dat ik "I.
het waro lev~ntl begravc n wa • . lk begin IIU oog te
heven al. ik aao dat cogenblik denk. Het dak der
opening. beBtolld uit . rock, en to e n de~o 'Daor baneden
kW6m, \'ielan de Hteene:'1 ni et EO ) . digt op elkander,
dat or geeolu.hl meer do or koo. Ik ko" Diets doe n
'om nlij zelf we~r in H ijh.~id · te breDgen. lit wi.t. dat
ale er van bUlteo geen bll.tond kWam, ik' moest omkomen. Ni~ mand wist waar ·ikDaar toe gegoan was.
Er l'el' .00 weg ,oor. doo mond de. f!lijn voorbij

d (~oh hi~rover was wOlllig poesage,

e.D

roeren wu mij

nlet vee1 kUDoenl>elpen; aouter riep ik, bij tuss.hon.
po"ze,!, deD goheelen d. ; eno luid ·ala ik il;on ; Deo:
v?lgand.on morgen begoo ik ' wellr 'to roepeni docb
DIets blelp.
•

O'to Petr'
SChool-Atlas

.lIe deolen <ler Aarde in Vp"r:cbtband, met 26 k "

t." en

aard'ijkskundi!(e bandleiding voor alecbta I 6 ; G. O. T. VAN DORP &; 00.

(L802)

De Dijsenterie in de Tropische gewesten.
f 4.(126)

H. O. T. YAN DORP

Pas

&;

Co.

Ontv ~ngen:

Ee no pnrt ij va n ne zoo ge wilde Sbirtiogs.

SO&; "E 11', nit.munteo!l gesohikt 'oor

I;r e ere n-

1-1 .e.rn den
en

nODlCS-

(Jabaijn's .
SOESMAN en O~.

(IS·i)

Gra.;ieuse 1875.
DaU\"g-moc!ejourna.1 met platen.
N o~ mm ige e'Xe mplaron voorbandeD OlD per mail
to v.rvolgen.
D e tw ee eeratc nUlUmer~ over dib jaB!;' Itjo reed •
voorhnud tm .
(185)
G. O. T. Y AN DORP en 00.

BAZI\R,
Necessaires foor Heeren

en

Dames.

Zeer Fra. ij o en Soliede damest.eebje., PorlemonDaie•.
(33)
B. KARTHAUS eo 00.

Gutta-percha,
Tandenborstelsa./' 3.
U. O. 'I.'. YAN DORP en 00.

(968)

Portem.onnaie's,
in tworten.
(1384)

G. O. T .

UN

DORP & 00.

--_···---rrZA--l\.

Argentor vau. m ~ mo avec Ie Ble u d' Argent Pur.
ap nieuw en
duurzllam te ve rzih eren pleetwerk eo 811e ,erziherde
Yoorworp en , a la oak Kop er.
Or pur pOllr dorer .oi-mcrne. Ais baveD eeo Poe·
rl e r OlD ,ilver-on plee twerk, alBook Koper te verg ulden.
P oo ,sin ppen geprepa re ord, om io een oogenblik .ilvo ren pleetwork· CD goUd ala nieuw ap Ie pooloeo.
(31)
B. KARTHAUS eo 00.

2 ]·ebruarij.

Batav~a

" f '" en j' 6 .-

wordt ni et. m eer w~~rg"oo.
m OD. D ~ BchndH ia 8BDfjieulijk, 13 desa't! tiju e rg ou
no dosa 1!1 m.i nrle r ~ t; teia bo ru. 'l'w e~ d081\'a zijn g~ ~
Von den mou,lervloed

heel weg. V t.'lt> Ulouscuou woraen ye rmitUi.
Tt3 :B rJZtlCkie zware bandjira. D o wnterslfl.ud i8 t,t)
boog om lie n ul'beid "au do ll oudJnoJ t a ku:r.men "oort·
zeLton,
To lll1n lwohm h o,~ ft ue bandj ir g root.& yer\Vo~etiu

(200)

G. O. T. YAN DORP eo Co •

Pcr "Daliah" Ontvangen:
.taande

Klokken.
Badbanddoekea.

JBcht 'l' urksche

Yerscho .uccade KOEK in biikken
·v.n 1, 2. 3 en 4, pS.

gon ."ug"b",uht.

:3~~!..::.:,1-'~.8-~ i~~ [;t(.;:i?:'~:

I

YERLOI<' VELtLgBND:

wege n.

tiokte

a<1'1

den

BENOEHD: tot Presidentell bij do I.ndraden te
mr. Oornolio Borgem.; to Sidho Ardjo P oereboou\
Yoller; to U"m i) fl lIg ~' pocht Grij p; to 'I'oe ban Muloek
R ouwer: tfl llrebes Phitzihgur ell tt'l Sumaosp do
lIfo~li n; tot Pro,i kIf, Utj· <Ion th'lll '''" J ust itie to
]Janda yan Gelder; tot Joll kOI\\tll if)3 btj do raken·
kamor M" iBt·,,: tut op.igter ,!orBo kla,ao bij duu wa·
te rel;,,~t \' 1\11 G uld t1o, tot ltom mi or.cn to Ponti"uak
Jf"biuB eu te Sin !tf lJf~ \'nO det' Stnr j tot ge~fl.g"
hcbber dm ~o kl • •• o lo ij do lU.ri,,~ K.o lfken. e n toh
gezaglHlbbcl' da r 3t! 1\!.lL~Ii.W Uijckon- In Bctivitci t
horsteld ,,10 l<rauk ziouigea ar t, de Kok Au kersmit.

Versch App. ""W"'ater.
Ct714)

l<'. H. BOUMA.

Een nieuwe Roman.

DQ PARIJZENAARS.
I

3 duelen

1£'5.-

Avonturen
vnn

do n bRron

yaD

MnNOI-JI-IAU·SEN,
o p n ieuw bowerkt door
"-.I~H I\nl)

HEI414ER.

(h,llusLreerd mot

HiS p!$teo

l> 0 0 It

Aangeslagen

VendutH~ll.

WIl8

Dankoll']",

B.oU~U.

Christoffel zilveren

kontro! eur Ohrlntll,
III de Ball 11'rallcillco Goldeu Era least Dl(!D:
1 1erwijl mijn vrit~cd
Olydo en ilr, ollltings,
ons op het geLtll'g~~ beVOHdftn Dehtor het Golden

F. 1I.

KINDER- BEKERS.

d~zo Almlmak bcruL, ml,\ken IHlnr to t cen legger, ui~
op ~Bell enkel opcubnar a u lliet; dan lUet aC:lllde yoo r
de bulnngbcuuehdeD, op eU!! p.rLiculi('r kn uto or kiln
'Worden gernist, torwijt hij - door zijn stnli8 ti~k~, go.
)l l;l nlogit:wlw un ll Dd!3rlJ lUod eli('eiingol1, wllfI,fonder er
yole :~ijtt i'.un blijvenden nll.l'd ; en Hen gro()t I'llotui
nnd,erfl (lQllwijzingell - n~B gids voor nlJoll, die op het
gebled yan stedclUkc- en Rijlu~¥ndU1inifltrlltjo \'oor~
I ichting hehocven, tot wiIJu ziJ <,:ich wontlm.1 mocLcu ,
als zij iets to T"ragc ll of to eirw hf;)n ht.1b bun, !.lijna ,O il.
roidbl1lH' k ilO worde n ge.tlocmd.
' De uit brnidi ng, welko door rio redllcLia ~n rle IIj tg (-;~
vcrs-Gebre. Belinflm te to 's TInge - talkeD jtH e Ran UC1,e
uitg!lve werci gegeveu, w~ardour U(l(; kl e ino boekji;\ tot
,

Pnike!

(162{1)

35.

d l:! eel'llle j!~nrgl1n g VOOl,,' '2·1 cu Ulfloll/j de 000 YO{lr 1874:
het li~ht; z·ng. j)t! rijk:dolll van TlIt3ded~~lingeD, wel ke

ll

Pnilo:e I

Een lIieuw on onBchadel ijk PooJer om

Eee roor 's Gra\'eti hn go mna r oak voor gcbeel No de rlnnd helaogrij ko ui~ g:1l'o dorj; dib j!lar h(J;~lr goude n
feeHt. 'V ij bo({()e[cn de llUki- 121/ RtS :dclltie-...1liJw'IJll-k
1:oar Iff-/ K ouin!l'ijk der IVf'r/f:r/alldctl, Wnfl.rVIF.I in 1823

dit uu II' gouuttO werk

•Per,,, VOQrwaarts" Ontvangen:-

Z . M. Kazen in blaas.

yen.

vrijstc:t' onderlrQuwd.

( ,~,.t\ h"llln;~rii lf h '1f"11ulflo1 'c; ;;" '~'~'~~ ~::I

I

r

~n f:'~ uw ·.vitte

'ing de geluk'Well8~b~n ',ijoer
andere kwijtocb eldiDgen vi elea ten deol •• n eeD .eh·
tendwaar,d igen mo()rd~rlna.r, genanmd l\l'GrRt.h, die
naar buis werd ge-hragt door zij .. e fa.mil ie, wt' lke e611
Dauk·fe~a t ma.al VOor hem alluri gtt.e, en .MiclJllOl :~?
John Ryac t cno moo rd enal'tt' en lIen strall.trOOl'er. ZIJ
die geen genade uaddtl o gekrtlgdl, lUugtdD. loeu el;':tl
• UQr tang rot't elkl\odt".r, hlij"en, WRUI.i\ r.ij onth'luld

kilomfltere

trekken, ~aarcp de Miniete;"pres.ir!eo! de a&Dblijvende
meerderbeid .enoobt baar work ....nhedull de·a niette.
gen.t.ande voort. te •• tteD, .vat dan ook th.no geaeh iedt.
. Nog hiel.d de Kamer een Irorte opeD bare •. vorgaderlOg, WQarlD O. B. ,etlDl~e wetsontwerpen werden Ing.aieDJ: eeo van den Mini.ter .aD Ootlerwije, strek·
kellde tot lotaverbeteriog der achoolop ..ieoe. o · en
onderwijzere door hun bougc re jaargeld eD toe t. leg"
go n; oen .aD den "ud-lInni.... Sell. · OVe r po.lkao.
tOj)r~spaarbank:eD; two.) door den ~fiDi~~er ,an Open~
baru Werk on, de spot)rw~gt!n b~trefrend r., tor'l\'ij ! ten
slotte werd boraadt\'aagd ove r eo n voon1fal r nn den
l\l inistor van ~r8rinH . bet.rell',mde de ligtiug O \' ~:r 18';5
I'flor de ~~edi~netJ we lko 'llrtd{~ls Iloor do Kamer
wt~rden aaugcllornen Ulet 2:30 te ge~ !: : o ~LemmeLij 2 50
~t€'rnmen warel) dll K nitgebragt.] vie r e:tcmmt:'lI m~cr
da n hot w.Uelijk \'ereiechto getA!.

~~tU!', lag (j .Vob run.rij .

Gus t a v e-- D 0 r e.
a J 0.-

Voor rs!te lling VA~l den latHl.tJ

in '8111udNgoVaTJgeniH voor Europeanl}l) ,.o.t blO f van eeUl~
ge n.fgflltcurdc meub ~ loi: eu invtJutariu goed eren.

(1u>l;)

G. o. 'r. YAN DORP eD Ou.

Pcr Mail Ontvangen:
Brief va.n

Generan.I van Swieten
A.A.N

Generaal K N 0 0 P,

01' den 15 :I!'ebruar,j 1875
zoHeo in het lokaal .on het vondudeparte ment alhiar word eo
verkocht:
do va.tigbeden laebohooroo ~e •• n de ErveD 'ao wijl.n
deo H eor

A. H.

Heidenreich~

breedvoerig omo.hre.en bij annonce. iD de Locomoli./
VaD don 16' en 17 December 1874, 00. 294, 00
no. 291\ eu iD de Samarangsc"" Gouront. .aD d.o J 6
en 16 De.ein!>.r 1874 DO. :2910. en 2\J5, zullende bet
te Oheribon gelegeo Peroe.! aida". WOrdeD v.rkocbl
op seoen. nader bekend . te makon dag in . de laatale
helit de.er mafind.
( 1 ' 7 - 1 : , 0, A, WE.RMUTH •.

do

(1800)

ATSJINESCHE

EXPEDITlE.

Verkrijgbaar.. / 1.G. O. T. VAN DORP en 00.

_"'lAB:n

Prachtige verzilverde groote

kleioe

PresenteerbladeD. BonWolrs,
Olij- eo A.ijoste!!.", Zuurz.tje., Sardijotjea- doo•• o,
Pi;'ce. d. Mili e u, Gobakmaotieo, Pre.~Dteerbllden
met Trommelo, Kolfij- en Tbeokistjea, Fruitmandell,
Beke rs eD8.
.
Stollen narlijDoch ~ilteren Lopele en Vorken, Goguaraodeerde Etuie met 'WI'" venilverdo Lopela 011

Yo(:~),

Moe.en: en,>

B.

KARTHAUS 81100.

'

Voor

Suiker-fabriekanten
0

rllj- P I an' c r!ii, voorhallden:

PHOSPHATlC GUANO ..
SUPfIlPHOSPHATE of LIME.
BONE DUST MANUHE.
(76)

Van

Steed. verkrijgbBar in trommels f
Depothoudero
(27)
SOES))IAN en Co,

r

VERMOUTH NOILLY PRAT Be CO.
..,_._' _.R' ____ '.,_".• _ _ _

F. H. BOUMA.
·_~_" · _ ,···

__

~_·

Pm'P,'ill·lel i'-malia OI,'vaflflcn :
w i Ii teen z w a. r t

Groote Keuze

'th'/'

~i'nU!~r~;iBaB~'~::

' d e J eur

BYOUTERIEN

~aardoor

en

in bloedkoraal, lava, Came
etc. eto.
gedurende Blechta een paa. dagen . tebezlgtlgen.

g,
e~o lIa~ge,,"om
~~'

(1786)

(G ED A N G A N.)
Beotelliogeo op aile aoorten vaD DJATnE-Hou'r'
WERKENworden aliDgellomen door den Adminl.
etrotellr
. G. M. GRIBLING~
Adrea per opoor Oall. a.dangan.
(970)

--.. ..---AIgemeen Expedilie- en CommissieKanloor.
-~- --- , -

0

STOOHVAART·1IHTSCIIM'PIJ J,4 VA.
Het stoomschip

van yerBchillentie grootto.
Zeer licht,e en dunno,
SOESMAN on Co.

gegnJ,Btli.eerd
(29)

ii',,,",

Schildpadden Sigaren Kokers,

.K AAR 'l'SP ELER,

en

Portcmonll aic's,

OJUBRE
"W'FIIST,
HOSTON.

BOD JON O.

Sam,rU-(JNp.

(1210)

T:l~ln:'rRAH.!!'IPEL

-

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

(10n7)

Pas Ontvangen:
A.I--,S:
Doubl. brown, Amontillado and 1,ribh, Crown-Sherry,
SOESMAN on Co,

(HiD)

-. ----~~-

Eau de Oologne H. S.
BN(';'ELHAHD &

Uarlsbcl'gCI' IiU IE II,
vau FLOWER

&;

SONS,

van 'J'ellncnt!i!.
'Tnllicr & Illlan(jc!o! !l~icr,
I~()rtcr

en

l)elicieuse G It A S BOT E R .
Groote puiko HAMMEN.
P. H. BOUMA'

(1584)

Pas Ontvangen:
Vereeh app. WATER.
Rookopek in vaatjes,
Roohleeocb in blikken.
Saucije de Boulogne. •
Groenten in HesBchen en blikkell,
Geolacht in atopH. en •
Portorieo TABAK van PLOOS van AMSTEL,
F, H. BOUMA.

(1291)

Voor den Westmonson.

Ir.neo por post l 2.25,H. 0, '1'. V AN DORP & Co.

Sugar Cane Manure slocbt. OOll kleine porLij nog ver·
krijgbaar bij
(28)
SOES.ilIA.N en Co.

Ontvangen:

India Pale ale,

J 2.-

Suiker- fabrijkanten.

'Echte Engelsehe Shex'l'Y,

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

·"v a terproef

BBG1BHr'AISBHf~
Hutta PerellB, witte en zwarte, Ie kwnlit.it met ziju..n
kragen en nan den binnenknnt STOFJAS,
(1376)
G, C. T. VAN D01~P & Co.

Prachtige

Photographie- Albums.
(1641)

H. C. '1', VAN DORP on Co.

Boknopt StuatsburgorEjk bnndboekje vqor iedor Ne·
uerl~nder, diD "ieh van zijn plicbten en recbten 11.1.
menech en staatsburger vergewiJ:!IHm wil.

Prys / 2, franco per post l
(61)

uit de fabriek

VAN

PERRI".t Co.
G. C. T.

(1550)

VAN

DORP en Co.

Pas Ontvangen:
Porthlnd Oement, Zweed8cb en Engeloeh ijEer van
aile dimenBiCn, Zweedsoh en Koolteer.
t2o)
SOESMAN en Co.

Landmail ell ... edcr

ov(~rl.'olilie ..

Iinmfel'holiCCIl

K 0 F FER S.
(1023)

-....

MOSCH & Co.

2'/;·

G. C. T. VAN DOEP en Co,

'Volksgeneesliunde.
G. A. N. All 0 be, D. ontwikkdin~ van het kind
nn.nr lichn.am en ~ee~ti handleiding vOOt moedere.
40 hOrZ;(lDC Ilitgaf,
/ 8.-

in den Oost."Indischen Archipel.
DOOR

Prof,

Bickmore

vertaald door

Dr, de

I.OLL,"~"EH.
2'dl. 110.-,.

Dit werk geeft een 'volledig overoicbt over den ge·
heolen ,ArohipeJ.
Een Alpbtlbetbiaohe!lhllldwijzer maa", het opzoeken
nllar . iet. gemakkelijk.
(6\U).~
G.O, T•. VAN 'nOm' en 00.

Zeer geochikt voor Zah:-Inktkoker, zijo
wederom voorhandon 'bij
(1590)
G. O. T, VAN DORP en Co.

handeling van BIledaagsche ongevallon

ell

kwalQD,

naa., het Engoloch, van Dr. Dawtuu W. Turner,
herzlen, vermeerderd etl verbeterd door zeven uit.~
otekende Britscbe genaesheeren, w•• ronaer Sir WiI·
liam Jenner en Sir Jamea Paget. .
f 1,25
G. C. '1'. VAN DORP en Co.
(1686)

De Samarangscbe Zee· eoJlrand·Assnrantie Maatscbappij.
De Nederl.lodigcheZee- en Brand-Ass. Maatschappij.
De2e~ederl. lodiscbe Zee· en Brand-Ass. Maatscbappij.
De Nederlaodsche Lloyd.
Ue Z~e·. eD Brand·Ass. ~Iaatscbapp!i' Oosterling.
Do Orand Ass. Maatsehappij de Oosthoek
sljliten. steeds verzekeringen· tot gewon~ conditien
en premHin. . Kantoor bO.ven het !akaal vlln de Heeren
G. C.T. VAN DORP & Co.

(1268)

G:

STELLING Direktenr

en

IIgeDf."~-

MOORM~~~n~~:

E.

-------

..... PRIJSVRAAG,

Het nieuw gebouwde, voor pas.agien leer
.
• doelmlltig iDgerigte St,pomsohip

--~

De Luge "La Gon,fanle et Fidele" te Samarang 100ft
een prijs van v ij f h 00 d e r d g u 1 den uit, voor het
beot geachr6llen Laosbook over do Geaohiedenia van
Nederland.eb Oo.t-Indiii, geaohikt voor de boogote
kla.Be der lagere Sebolon.
De n.ntwoordeu tulleu, DID yoor onderzoelt in san·
merking to komen, lULU daze voorwaarden voldoen ;
Ie. Zij moeten franco voroonden worden.
2e Zij moe ten voor 1 Maart 187G ontvangen zijn
door dell voorzitter vall gouoemde Loge.
30. Zij mogen niet onderteekend zijn met den
n B 8 ill vlln den inzender, JURar moeton vooorzien zijn

biljet wDarin de naam Oll de woonplaats van den
achrijver genoemd worden, en waarin tevellS het sub
2 bodoolde motto ia vormeld,
Do Oomm.issie, difl over d~ nntwoorden een oordeel
lal vellen, zal bostllan uit minaton. drie leden, dopr het
be.tuur der Loge nit do Iu"pecteurB voor het lager
onderwijB en andere ingezetenen van Java te kiezen.
Heb bekroonde work hi ijft he t oigendom dor Loge,
die ziolt het tocht vnil uitgifto voorbehondt.

Prins Hendrik.,
KommandaDt M, O. BRAAT,
.. I vermoedelijk in de laatote herfb vau Februarij e. k.
van Batavia door het SueE-Kanaol' fia Napel. 0.";
het Nieuwe-Diep vertrekkeD.
•
Poooagier.• ~unt?en 'te SamalBDg embarkerep.
V erder. ,lulwhtmgen te bekoillen bij
De Agenten
J, . DAENDEtS & 00.
Bat.oia, Sam"rang en SOf,a6aija.
(147)

NED. IND. STOOIIV-URT-MUTSCHAPPIJ.
Het Stoomschip

~.

De niet bekroonde antwoorden worden den iuzendors,
indien zij zulke ycrlangen, teruggezonden.
Nameus llet BestUl" der Loge 1)oorno{fmd:
C. E. V.AN KESTEREN,

Min. Fransen v. d. Putte.
GeEagvoerder JANSEN,
vertrekt den 7en JeE.r de. morgena 8 uur naar Batavia, Padllng, Beneoelen, Telok-Betong en Atjeh.
,
De Agenteo
(186)
Me. NEILL en 00.

Voorzitler,
J, ]1'. GoBEL,
Seere(aris.

,-,: ,

0

(188) ,

Sloomv.-l\laatschappij Nederland,

Kamers Disponibei

~ b~iti,Ki';l<J~~eu·.~ Ib'r~ A-'c~~ge;u'~g

fmd
lung in Erziehullg und Sehule.
II
2.H u I pin no 0 d, tot de dolttcr komt. Uit het En·
gt~lsch vtij vertaald door J onkvrouwe O. lllet modowerkiug van J. W. Schubart.
J 2 J GO
rvIevrouw H, S. Kithler, Do lich"tnelijke .op·
voeding d(H' kinder6u. Getlurende de niler~l:JrstH lovene·
jaren tot Bnn do hnwbanrhoid. NSILr bob Hoogduitaeb door :]<". A, G. Holtkamp, 20 uitg •• f. • 5,50
MeH, 1If. S. K ii hie r, .00 rerRtnfl(ldijlte opvoeding
kinderen, of do outwikkolitlg van deu g~eeL en
ue zinluigou, in do verschillonrle tijdporken van den
kinderlijken leeftijd, No .. het Hoog(luitsch door F,
A. n, Holtkamp. 20. uitg •• r
• 3,75
Dr, J. 1'. 0 a ion do r, VolksgeueoBkundo of ccnvou·
dig. middelon eo ralldgevingen tegen do kwnlen en
krankhoden (ler menschoo, Uit het Hoogduitoch.
Op nieuw nogozien door een pr.ctiBeroud geneeo·
heer, 70 uruk.
, 4,De vol k B g en e e e h e e r. Raadgevingen un woor..
.ocbuwingon bij /lewono ongesteldheden en ligte won·
den, bOllOvenB wen ken ter bow.ring en bevordering
dAr gezondbeid. VerEameld uit de werken van do
beroemaste geneeokundigen. Naar het Hoogduitsch.
20 druk.
.
• 2.De v r i end in p ij n. Regels vaD eenvoudige gezondhBidoleer, beneveno wankon en middelell tvt de be·

BO,Z~A..N~B!f
Kom. R. BERKELB.ACH VAN DEN Sl'RENDL
osl tegen bot begin van MaartnllarNederlaod ,ertrekken:
Voor nacht en posollge
Adrea

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

W-onder-Inktkokers.

Richnrd Barwoll, Guido inthoBickrolJID.1f 7.-Dr. 0, E. B 0 c k, Het boek van den gezoulfln on
van den zieken m,llooh, Naar den S.ten drllk in
belmopteren vorm "oor onB Inud op nieuw bewcrkt
door Dr. N. B. Donko"loot, .il10t boutoneMiguren.
20 druk.
~ U.-

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

REI ZEN,

-

-van 6en motto.
40. Zij mooten vergezeld gaan vau eon verzegeld

JOH: VAN VIJOTEN.

ot,r

PARAPLUIES.

00,

E, H. BOUlIIA,

(158(i)
.

... !

R!tGENUAN'lrlSLS,

van oware zijde en met 12 Baleinen,

G. C. T. VAN DORP & 00.

De bekende

(~UADRILL1!J,

it

~.

Cortadoa en lJ abano. van Puike Kwaliteit.
(26)
SOESMAN en Co,

d.kbeuekking 6.-7.-8, voot.
SOESMAN en 00.

llandleiding en regelen voor den

Hanli:et .Bukker

(lfI8)

M'anilla Sigaren,

Zink in 131aden,

nUl~rV}JN.

.J ••J. van

"

Voor geheel Ned.-Indie eD Europa
Delast zich teven. met het hoodaD VaD VendufliOu
(0)
P. ZWAGER. '

Bngelsche Regenjassen,
(123)

F. ~1ASTRODOMENICO e~ FR~RB.

Hout- Aankap

Y

/!
~Su.xt· /'~~.

Champagne Roederer.
Moat et Chand on.

"

HaDler. No. 4,

ve~~ rei~·

i,'

!....

.1. 1/ ••

(1671)

':'~4/~

.•

Hotel du' 'PaviUou.

nottig
Zeer
E is d ~lt

dllgelijkaoh gehruik er
bij de toiletvO~~:1 :ao:D!9~P~:t:ee;
tafel zoo aaugenoam m.,,!.t,
I
'..'
Het Eall d' Auvers io voorol nutti
/...:
warm J~, ZU n prB~tJ.cbe
.
...
.. g /
wBBrde 18 onbetwlstbaar
tot lUwrlJV1Dg der ledematen vall klllr
J
d?ren, jonge -'m~isje!3 eD ,grijS&Brdt!, /
d:~~ren,p~~~~ne8~hrij~:rs:~~.
wle het vereterkt e~ Wlen het
/~'
tiaten ~nz. omdat het het
krucht"" en go.ondlw,d echenkt.
t d
t kt
.f
k
Ook wordt hot o.. ngewond bij
I~
.
ve~B a~ vera or
on (e wer •
/
'.'
dadlgbe'd van hO.t gehe~geu ver·
boofd ~ijn, wolke gebeel ver.
dwijnL en bij rhumotiek
/
hoogd door otorke lDodomlDgen ~lo
( .. , )
/
l o o k door bet voorhoof<! er aeolge
w-di~,:~e~~nden en ode.
/ ~I
malen med? te \Vrij1en. Op de .ak·
,'1 "1 I
A g!
. doek versprmdtbetoen1eeraan"ename
D
~ I ~t!~:1 (o0i, ...... ~g.
I'
geurJ die iedereen bevalt, Het wordt
'1'J t .
aRr
uitaluitend verkooht blj g:erenomm.. eerde
, ".,,;,rpm UO "In'
k
d
t
b d I
'
P'
t'p I
/
apl'cre en
0
groots e
an o.ren In
lerre e H I\U,
~
pllrfumerii;n.
110, " / ; : ;
Bij.onder wordt aanbivolen LA ROYALE en
LA DOUBLE,
(,t8)
/

Raffinade, Oogst 1874.

_ ._ _ _ _ .

I~~

,.,
m••••
.......
, ....
, ....
Het••
bezit
dat ",
teedero,
lijne ,.,
aromo,
wel~e
bet

life, NEILL & 00,

bij

/6..

w~ngee.t

EN'

H

II,'

. . .!..

Men kao .reb moeilijk een zach'er, lIIIogen~mor, eD
voorol verfri~."b~odcr par~um yoors~"lleo. Do?r mid·.
..'
del van destIllotle met
Ult aro!Oatl.obe
phnten, get!'ok~eD, heaft het eene weldR~:'.~ en : ,
,
ver'sLerkl:Hlde .elgenschap verkregen; welke, h'!
/~

,Holloway's Medioijnen
HOLLOWAY'" .l'rr,r.-tN ~N ZALI'. Gevaarlijka Diarrhee. ~ De
oorzaken lIeter ver1.wakkcIIde zil'lklll 1.00 vCfllchillend, I:ln de wijze
harer tlanl'flllcn zoo vcnuc1elijk 7,ijnde, geven cen voldoentlll re(leD.
van het b!l\angrijk Blintt..1 hurer elrlgtoffers. Onder Holloway'. behll.D.deli ng, a1 is (Ie oorza!lk dt:zer zitlkte jn: (lT1i~lr,rnjl gehllJd, zal de
uitalng even g11mtig ~ijnj betzij lie Ultllig, lie lev~r of kldoere LngeWanuell, de zetel van de zickte 1ft, -want zijne IJillen met oordeei ingenotnen J Cll zijll Zl~J( good op de tijden tIllT ontIerbnik ingcwre-veo, beteugelcn de nn~lling der bloeJvatcn en re~elen i/!J.ere ver~
keerde wer&ing, waaruH die ook ont~taaL IItiide JllidUl'lleo "etken
regtlltreek R, tot here.tellilo van het juiste 6\'CllWigt tlllllu,hen ge'meHg-

held en }lrikkclhurheid, ziekelijke en gClOnde f\f!ieh~iding
lijke cn bniteollporige lllzing.

DooRjee Pillen van
en

f

II. I a.

en / 6. Potjr.\~ 2/1.\£ van

f

1.

f

a

Cheri bon W. CALISTANS &; Co. '11lij(lll A. J. VAn dec VOORT.
Pekalot>gb.u W. E. HANA ~(}lo AUNOr•.!J en Co. en COENAES.
Klntten J. D. SLIEIt MlI.gll]QPg J. A. Z~~IJJHa•• Samaf:..ntc GOET~
HAln; en Co. l)E GUOOT KOJa<'I~' eo eo. WANNKE. G. G. 'f,
H. L. DE J,YON en

(6n~

SO)lJS.\fAN ell Co.

Gommissie-Verkoophnis '
en Expeditie-Kantoor
to Solo.
J. F. VAN LEEUWEN.

(173)

Te Ko opt
Uit de fabrijk van de Heeren

B. O. 'ROBINSON & Go.
Londen

STOOM-

SUIl{EHRIET-~lOLEN
. met

1'e Koop!
Een span uitIUuntende bruine Sandel·

Oeeren. 'raat.

reCOlOlIIandeer! ziob .oor heL hoodeD' van

Huisvend . ntien.
'(95')

Glasgow.

CY Ll N D ER S,
van 30 X 60 en buitengewoon oterke ~engeBtelde
ol'erbrenging.-beweging, Horiz.Dtale S\fom-maohine
hoog~ drukking met reverBing en expllnaioD gear,
Luchtpomp en Oondenaor, beneven. Stoom-ketelvan
Galloway,
Voor nadere informatiiill omtrent prija ens. gelie,s
meo zicb te vervoegen tot
De Agenten
Me. NEII,L eD 00.
g .-"-_
(183._)_ _ _ _,..--.-_ _ _
so_m_a_'a_n_

wood,

PAARDENt

~

Togen billijke voorwoBrdeu bol •• t .ich
~
de Ondergeteekende met de illhuurname en
bereddering van zaken ~n .kwoBtiee betrerfende Lande·
lijke' Ondernomingen te Soerakarta.
J. F. VAN LEEUWE~,
Oeerenotrail.
(174)

en

Eene complete D Size

natuor-

0,

VAN DOltP en Co.

voor doortrekkende peJ'lloneu en familien zoomede
Voot vBste logos.
Jlfevrouw ABRAHAM,
_(_1_06_7_) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _11_o
..o.g.

'1'.

goed gadreaaeerd, oud 7 jaar.
bevragell bij rle uitgevera van dit Blad. (17&)

A\.\l

Het BUIS opdeu·. weg
~~')\J van Be r g 0 ta,~ban.be.
-~ ......... woond
door den · Beer ·
, LODER, te aan,aardon prj.
moM"".t, adrel
(187)
DORREPAALen Op.
Verant"t0ord91~k Redaotenr Mr. R. V()~STM,AN.: .

-S;;dp4;;wt';ij'-

G. C. T. Wi'DOBl' _Co; ~.

