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aangeboden of aangenomen •. ~ik .der belde .partijen
boudt zicbacbter de oatuurlijke of paa opgerigte bol·
... erkeo barer· .stelliogeo scboi!. eo "aobt, met den aao·
val tot don tegeo8,tander de ~ lust daartoe .. bekruipt.
Oodooks· het joogstb .8UCCOS bij .Locar eo Morillo •• bij.
n~o de. carlisten nog geen ·. grooteo lost tot den 880val .te bobbeD; lij vergeDoeg'!o .ieb met kleioe ge ...el.
Algemeen Overzigt.
deoa.ijen. lateo bunne vliegeode pariida. de wegeo
..,FRUJouJE. . De Nationale Vergaderiog oam ach· vao Tafalla · naar Oteiza eo . Pampehllia onveilig m~
ken. maar hebben oog .n ie'de 'minBte vijahdelijkheid
torooD'foIS"bB deafoonderlijke artikeleo v.. o bet wet.·
onderoomeo tegen de tbaoB zoo goed ale gereed .ijo.
ontwerp "p de. orgaoiaatie vaD bot Bestunr aan. ben,,·
de vereebansiogen op den berg Esquinl. en aan den
,e08 additionele artikelen 8 en 4, betreff~ode de b.·
voat vao SAota'Barbara. Wei daarentegeo bobbeD zij
de voorzorg geoomen om ziob aao den tegenovergo·
.t.lde ka"t - voor mogelijk gevalleo -te dokkeo.
en door Walloo overgenomeo.
teo einde daarbeeo te kilonen terust.ekke,o. De weNa· eena verlliaring, nit ODam der royalist.1i afge.
gen, welke van Alav.. boofdzakelijk o.er Saota·Oru.
legd. door Larocbetle en Belcaate.l, nam de Vergaderoig
de Oampozu oa ..r Eotolla lei den. zijo doar ailerl.i bin·
mall 486 .tegeo 262 stemmeo bel wetsootwerp io zijn
derpalen en verwoestingeo in sen zoo oobruikbaBr mo..
pbeel.allIl'
gelijk~o toestaod ~ebragt. Soortgelijke voorzorg.maatDe .2lmp8 maakt de v'olgeode vergelijking tuss.hen
regeleo ·moeten ook op den weg .ao Victoria over Sal,a·
den 240.ten febrf1,arij 1848 eo deo 24steo februarij 1875.
herra eO Aleuua naar Pampaluoa voereoden grooten
10 1848 k .... m de Republiek, voortg~sproten uit de
weg geoomen .ijn. Uit deo jODgoten keer darzaken
banketteDdOO" eene 800rt vaocoup de tbeatre en
blijkt geDoeg, boe belaogrijk deze weg io voor de Car·
sear gescbikt om door d,e -menigte t~ worden Bange·
li.ten.
nomeo en de pertijeD in v.rwafring te breogeo. reeds
10 het k""inklijke leger moet than ••tellig voorgebij bur eerste optr.deli steldeo fIare stichters onder ·
oomeo .ijo. Estell .. t. doen vallen, betzij door een
de m"llt ,aD bet alg"'!leen etemr.egt. daar .ij alg....
la.ge.e eo engere blokkade. betzij dot men deetad
meenmet vertroowen eo . geestdrtf\; waa toegejuicbt.
.tormenderbaDd zal .."ota.ten. lJe C....ii.t. die g<HO ·
ba..r verantwoordelijk voor alles wat zij oiet koo doeo
lu.t er in beeft. 0111 zicb ood.r de puioboopen zijner
eo voor aile. wat zij Diet kon ... rhiodereo. om eindeiijk ballr ood.rgang te b.groe~en door herhaalde pie· • bellige stad te lateo begra.en. traobt nu in bet nool"
den 8.badevergoediDg te verkrijgen voor bet terreio,
biaoielen.
.
.
dat bij in bet oosteo •• ao g~ne .ijde der Arga, beeft
In 18711 treedt de Republiek op, maar Diet als eeoe
,,;rlor8n, en oal .icb daarom io de ...oe.te berglande~
verleid..lijke oienwbeid .m..ar eeo ,erkre/!en goed. dat
van Amez~nu eo acbter de bergketeo .ao .Aodia eo
bswaard moet · blijveo. Moeijelijk zon zij de boop des
Urb.sa, die
eon ootz..ggelijke muur bet dol der
lauds knnnen -toleurstellen. daar zij die reed. beef\;
V.runda bes.but. ·gaoo . nestel~o. Mendira staat daar
geregtvaardigd; zij i. niet begonneo wet aUes t. bereeds met tieD· batailloos,een ige mijleo noordelijk .an
loven. zOOMlt m~n slech's rekeniog houdt met hetgeen
B.tell •. AI de.e voorbereidende maatregelen .ijo wei
.ij beeft .•• rwezeolijkt; niemand deokt er aao baar
in sloat. om aile optimioti.ebe verwachtingeo ·omtreot
wark aan baar programma te · toetsen, waot zij heeft
een .poedig eiode vao den burgeroorlog deo , ROP io
geen ander I rogramm .. dao baar werk; zij oeemt de
te drukkeo."
toekomst io bedl;, niet .Ieebts in n .... m ..0 het algo.
De laatste berigteo van bet oorlogatooneel melden.
meen .temregt, dat veraoderen kan. maar · io na.. m
dat de regeriogstroepen bij Faosara(io de provivcie
van 'bet -verleden • .dat niet ver..!tdert en voor ba.. r ge·
Ca.tellon) t .. ee comma\ldanten eo 16 .soldaten der
tuigt. Er is. mesr: de 'lDoo ..robald . partijeo. io I8i8
C.rli.teo Vbrrast b.bben. Slecbte t ...ee dier sold..teo
gedeeorganiseerd door eone revolutle, 100 merkwaardlg
brag ten er bet leven bij .. r.
.
d~r haar plotselillg ontsta..n. zoo onmeker door hare
EOIle officii'le depcobe 'an genera ..l Coocha· uit Ou·
gevolgen, b~rstellen ziob 8poedig weder door baar voar·
ba van een 22sten februarij moldt. dat de opstandadee! te doen met al de fouten der Bepabliek. eo ge.
liogen nit do omstreken vao Oicco·Villas, waar zij
bruik makenda vao ..I bare ~leur.l"lIiogen; · thans is
eenige bnizeo verbrand haddeD, verdre,eo zijo. Maxi.
bet tegeodeel door h.t aebterYolgeos ter .ijde stallen
ma. Gom~!I, dian lnOD ..,e.nul~d hGel, ..,a.e gt1Uoutl~Rorl1;
V&D de,erscbilleode vOrm"n der monarcbie, dat men
.iob acbter de li~ie vao Iocaro tor.ng t. trekken.
.
tot de Bepubliek i. g~komeo. Ret keizerrijk is· in den
A.n eeo corre.poodenti. over Spsoje ontieenen wij
afgrond gestort, dien bet zicu .e·£ b..d g.gr~ve~; de
nog:
mooarobie door goddelijk regt ell de conetltultoDele
• D~ jeugdige kooing 8cbijnt .icb de z.ken zeer ern·
nwnarcbie tijn not .lob ..elven teroggetredeo voor eeo
stig aOD te trekkeo. altbao. bij oiet er 80mber uit,
toestaod. dIe, baar niet . gedoogde; de republikein.
bet vrolijke. goedige gelaat. dat meo in dJ eerste' da·
8~he yorm. die feitelijk bestond. verwierf tegelijkertijd
gen zag, i. verd wenen. ...at nood ... endig de sympatbie
Baoapraak op de sympatbie der conserv..tiveo eo . de
vOor hem doet verdubbeleo. Ongelukkig alo bij zicb
daDkbaaclleid der patriotten . Iu baar nsam werd een
gevoelt ·over bet ongeluk vao zijo land, geoiet hij des
ootoaggelijke opstand ond"rdrukt; de ooodiottige ge·
tt> mecr de Iielde van aile weldenkendon. Bover..dlen
YOlgen van deo oorlogber8teld; d" opeDb.re \leldlD:id•
bevindt bij zich alleon, ver van zijo!, familie. Deze
delen weder io goedeo toe.taDd gebrag t ; dd vr~maklng
afzooderiog ·ztl ev"nwel .poedill, ..Itbaos g.deeltelijk
"",de~ vaderlaod.cbeo bodem vOltooid. ec kwam eene
opbondeo te bestaa •. Meuver"ek.rt namelijk. dat de
Iil!erale. gematigde meerderbeid vre~d'll8m tot .tand.
gravin van Girgento; des ,koniDg8 zuster, di~ te 1\1a·
Door de dieoBteo ver ... ierf zij de ..Igem.eoe goedkeu.
drid .. Ig.meen bemind i. weldra .icb op .ijo nitnooring, .• 00 bedriegelijk. waonee.. lij in een . oogenbLk
dlR'in~ b~l bem sal voe~6n."
un opgewoodeabeid wordt v.rlee!ld. lao zeker waD:
8eteinelU' OUli8teat un ne ~rvarlDg vaD bet
EI<G1rLAND. 10 Bogeland sullea weoer Dieu ...e bis•
• gllSOnd. ur.tand~
dommen io bet I.Vdn . geroepen wordeD. H.t Bchijot,
'Is bet niet dnidelijk, dat d9 reoctie, dit noodlottig
d"t de taak der bi6.cboppeo t. z"a~r voor hen iB.
gevolg'van elke groote .eranderiug. ziob ope.baard..
en 'dat hUD getal moat v~rtQeerderd worden'; om bun
tegeo de Republiek 9an 1848. terw.i.J1 de &"publie.k
ijver n;"t t" doeo Verli4allWen. Of•• boon bet epiBco.
vao : 8'16 daarenlegen eene reaetle•.I. tegeo bet k.l·
pant . daa, eene ,Io.atting" v.. o d" . .. oglikaa"Bche K.rk
zerrijk en. de her••osobimmen der mooarcbie? 10 l8!8
iB•• cbijoeo de b'88chopl'en in de opeob.. ,e meeoing
bovendieo daalde de H~pllbliek laDg. de gevaarlijke
gooo ••• r I'0pu!aire plsatB te bskleodeo. Moge al bun
helling vllO bet ideaal Da..r de werkelijkbeidj in 187~
iovl.oed io den grood aiet ooboleekeneod tiJn. boune
~ijI!t . Eij nit eeoe oovolledige w~rkelijkbeid, om zicb te
filDctieo en de rol die Eij· 'pelen lijo. alt~a"8 oogeo·
wij_igeo enta reini!len in bet ligt der' onder.inding
Bchijolijk. het doe.lwit V8U ve.1 .urca.me. Geeo popu·
en oDder den invloed der openb.. re meening. Men kan
lair liedj'" geeo homori.ti.ch blad, wasri. lliet de bi.·
Ii... in bHlijkbeid hare tekortkomiogen Diet verwijteD; scbop
met tijo korta broek en 'ijdeo tabli •• prijkt en
.
. bijua 6ltijd op d.""lfde wij.e. Meo gelooft niet, dat
bet biss.boppelijk college ... iDt io de · gunst van bet
dan bet verl"deo der tw"ede eo de 24,te f.bruarij
pnbliek door de . toevuegingdaaraao van oieuw.e leden.
18'15..00 sij .lBinder Inlde wordt. toegejuicbt dao de
De dis.enters, ....ier boo£Jgriefteg"o de natioooleKerk
~te febmarij 1848. geeft ooa ootegeozeggelijk beob.
jnist ballr bierarobi.che zomeDoldlliog ....... b.bbeo oiet
lierewa1\tborgeo.
z<lndermorreo
bet b ••luit der oprigting van nieuwe
Namena de commie.iev.oor. .d" . spaarbaoken heeft
zete:. ont'a.Dgen, de.e verz ..."reo bet iludget, dat· i. 01.
de .l!eer 'Denormandie in de Nation ..leYergaderjng
_ Eerstdaago ....1 ·te·· . Looden ·de plegtige instellatie
qllP"'" .nlhgebragt o,er bet wet8v~orstel der be&ren ' plaat. bebbeo v..n deD prius van W.. les alB grootmeea ·
l(emi Fournier, Tallon en de Obabaud la . Tonr . dat
te~ 'der wrijm.tselarij. iD.Engel&nd. 'Het annt.1 eDgel·
tfJlli4J;Djl.is om de organieke "et op despaarbanken
soho loges bedraa.;t. 13411; hare .aehtbareiDeester•• eer,
~ f.r~~~~eJl . • olgens de. en,aring in andere landeD
ate eo tweede opzienera en and~re ollicieroo, die gemiddeld voor elke ,loge eeo. por.oneel~lio · aobt leden
artikel. van bet ontwerp der commissie
,m_gt1g11 den minister nil Fioantien om, in overeeo· :'t!mde:;1 't:~::~::g:a:a~<r;~~~g~~i~~tGroot:Oost~o
.~g . me' den lI1ioillter van LandboilW ..nHan ••
To Oordeelen' naiLr het aa~doel dat iooer ' macon
deljall1l de . lIPaarb.lIkao, die <!at aanvragoo• . de. bnlp . noemt &an. de iosteUatie V&D den nieuwen. grootme~ ..
te· verieldlllll. 4001' ()otvaug&ra van ~e direote belastio.,;
tar, i. bet wei w...raobijnliik. : dat WeiDig titnlari88oo.
gen
die bij g:~;:;~:d~:i~
der groot.loge de plegtigh~id niet zollel! bij ...onen en
~" .• -_.L. .. ' _ _ , ..n do Bpaar-
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bltcrigt onLvangen, dat de verdragen reods g'!llloteo wa......
De 1liK. heeft een depccbenit Weenen ootvaogeo,
volgen. ·welke de kleioe ·Staten oiet meer londen
weigeren aan de peteroburgsobe ·conf.rentie· deel te
nemen. m~r ijverig in onderhaodeliog sonden · zijli
om ooderhng een geme.eosohal'pelijke gedragalijo vast
teelell.n. Dele 8t..tenzondeD de iveigering wan
Bogel'" , 0"'. deel te nemen aan bet eongr.s te~
zeerote betreoreo, omdat· bet d..ar de leidiog der op·
poeitie op .ich bad knuoeD nemen.
Eon tel~gram uit Weeneo aao de naily Te"kg,apA
zegt. da.t Rum ~ "i~ ... eigert aan de oitnoodiging v..o
Frao~rtJk. tot b~wooing van bet coogres voor het
metfl.cbe.• t.18~1. geboor t. geveo. omdat zij o verte·
geowogrdlgar DIet bet regt zou· bebben bet protocol
te oaderleekenen.
•
PUITSCll.LA.NDTe E itviIJe aao de Rijn ·i. oDdertrouwd.
prIns .Hel'maoo Von S.vn Wittgenslein Hobenstein
(geboreo io 18,,1» met Gertrnds Katbarioa We.ten.
berger, docbter vao een ooder ...ijzer in Er.bacb.
Men zeg~. dut het duit.cb. Gouveroement pogiogeo
..anweodt, om te beproeven de emigratie nasr Amerika
te beteug.len, door. bet voor de land.erbuimer. io
Duit.cblaDol .elf aaolokkelijk te makon. Gadeelteo der
krooodomeiue, van ·bet koniugrijk Pruieseo <nllen io
kleine perceleD gf!llplit.t worde., en op die wijze.zal
de oDbemhIJeiue mao io staat gesteld worde •• eenige
.. 'kers l.. od en een bui.t. verkrijgen, dat bij bet
lijoe kao noemon." Er i. ieta voornaams io de onv.r.
scbilligbeid. "aarmeda de doitacbe staataliedeo de
quaeatie baochou"o • . of de aard . der . middeleo .die zij
aaoweoden al dan Diet tot bet gewenscbte doal zlIlien
leideo , De toenemonde omvang eo v"rpliDgtigeo ,ao de
militaire dienot · maken bet meer en meer bet belaog
van bet land wordt om eille uitvlugt, waarilings m~n
aan d" dlen.t .ao ontBnappen. onmogelijk te maken.
Iotosscbeo ma.kt d"ze z.lfde reden den lu.t t<>t
emigreren stjlrk.r.
De berljjn.ebe oohtendbladeo bevatteo eeoe .erkl....
riDg v..n verocbeidonell katbolijke afgevaardigdentegeo
de pausolijke eoey.liek , .. n 5 febr., w... rin eij er be·
paaldelijk tegen opkomeo, dat de kerkelijk-politieke
wet'eD een aaoraodiog zouien .zijo van de regten der
Kerk en van de r.gtamagt der ' bies.boppeo. Zij prot.Btere? verdert.gen d. aanmatige"d" .erkla~ingen,
\felk. 10 bet paus.lijke •• brijveo .ijo verfat en waar'
door de rogteu va. den S.n""t iD ge'""r ... ordeo ge-

.
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V'oHolt.ldigd, niet W8ltig t:a vet·
klaren. De · oDd.rtae •• na .... vao bet ~teot ooodigen
te~ slotte aile eenodeukende katbolijke patriott"n ui~.
om bet mede te oDderteekeoeo.
De ,orjaardag .aD keizer Wilbelm valt dit jaar in
de stitle week. M , t het oog daarop beef\; de keiser
deo wacHob te kenoeo gageveo, uat. op dieo dag aile
geruebtmakende f.estelijkbedeo acbterwage blijven. -

geh,....'-l"A#."whuid._i.

.~:~:~.e:· d~ .:ru:;:~o:;te~~toe

op deo dag ••If vao bet
D. commi •• i. vao· · den keulecben Domban·Vereio
heeft de klok voor ,len dom, te F roDk.nthol geg" t·. n.
onderzocht eo goedgekenrd. R et giet.n beert 29 mi·
nulen ge rorderd; eerot drie - \'iekt:lQ d .• "rna was het

melBal bekoeld . Oe noogte der klok bed ..a~t 3.70,
baa. mid dell~n 3.50, de omtr.k . ' u deo benedeo.and
10.80 m~ter, de klepel beaft een ~ewigt 'Vau 1600
li~ uu. e h UIj

iuol[

waagt 6U.OO:) pond. Zij is, I;l&ar

menwe.t, gegcten v.. o metasl, op de l!'tau.eben io
den jongoten· ·oorlog vero'.rd en door den keizer te~
ge.cbe.k~ ge~even . . IodieD met de.e "Keizorsklok"
mo",t wordeD ge'uid, dan lull en daartoe 30 man ye~
eisobt "ordeo. T .. ee mal~n beeft men bet gieteo te
verg~efd oud~rn }men; DU ecltter 8cbijnt de uitslug in

:~~ ~~itn::hli::d:ntt:r:~"o~. ~::\::n
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be8taan zooals lij ...as, en dot· zij v.o geeD barer· pri,
viligien afstaod · wilde doeo. Naast de... ridderllCbap• .
bet toekom.tige, uit 680 leden f;ekozeo, HeerftDbnlft
tal als Lagorbnl" de · Kamer van Afgeniardigden
sta.. o, die vo"r beide: grootbertogdommen deselfde in.
eo die wordt ... mengesteld uit 49 vertegen ...oordigUII
der ridderscbap. waar',,0 .9 llit ·Meoklenbnrg·8trelits,
:all vertegen ...oordigertlder ateDdeo;d. if VIUl de be- ..
sturen der Btedeo; 16 door de steden gekOllenaCge•
vaardi gden en 80 d. or de plattelands.gemeenten. Rall
.is. bijD" erger d&D hooo. ""gt de K. Z.• dat . men bij
de Regaring en ·bij . het volk met een dergelijk vOwBt.1 voor den dog durt' kome;.; maar de meoklenburg.·: ·
sebe bevolking is gewoon aan soortgelijke a~hte1'lltel~
ling. Hebben da..rvoor de Mecklebborgera in 18.7 0100
dapper geyocbteo; vervullen lij dll8rvoor zoo getrouw
honoe verpligtingeo ten opzlgt" V8n bet dnits.~e Rijk,
dat zij oog altijd moeL,," . blijveo ucbten onder_
inderdaad slaaf.cbe afbankelijkbeid vao eeD riddsrscbap
die h.rmati.cb b.t oor .Init ,oor deD voornitgaDg.
d ien overal elders de tijd gemaaH beefl? De MecklenbnrgorBmoeten en ... illen bnooe zoneo aoldaten ftm
bet ouitsobe Rijk laten. en bnnne rijkabelaating opbrengeo. maar moeten en wi;l.n orok eiodelijk e8na
bnlp en .teun verkrijgeo 'aD bet Rijk. d"t aileen ban
reddeo kan uit . de. dr""g der omstan<ligbedea. dia
tot oood i. gel<lommeo-zoo is da .temmiogvBO . _
genoeg de gab.ele meokleribnrgacbe bevDlkiog:
Digt bij Romberg in POBen. in het dorpjo
Adler.bor.t, zijo eenige dageo . gele,den. twee manneD
eo vier vronweo, tot de seote der wederdoop8ft beboor.nde, in een vij,er berJoopt.riad ..tde ij8vlAkte,
die bet water bedekte, ~er.t was .tukgealageD. De
prieBter stoD,1 tot BIlO de heupeo io bet water, en de
d .. ma. en heereo warden door bam met ean flioken
dn.v:ond9r het water gedompeld. Dnieende menscben
",oo'lden oit nieuwagierigbeid de eigenaardige bande·
liog bij. Aon spot ... a. n..tnurlijIi geen gebrek. .
POLEN De smokkelbaodel wordt opde ro8aiscbe greol8D
DOg .teed. op· groote scbaalgedreven. hoofdsakelijk
wegeos de eoorme regten. die door de negeriog van
.ommige ... aren worden gebe.~o .. Meerm,"en laten de
greoswacbtero zich omkoopen en dao trekke .. de BlDok.
k9laars; te midden van den nacbt, met wagewt .oil
paardeo ruotig OVer de grenzeo; do.b .0mLijds gebem .
bet, dat bevige gevecbten pla.. t. rinden. want de IIIDOkkelaa.· i. niet gooegeo de bonderdeD. die bij denkt to
verdi.neo. maar zoo zoet... ppig over' te ge'en . . Zoo

!~~~~~~ ~?:.r ~~~n~.!'I.~21~~e?~~~!!" t~~..~u.!~=Jr

heD btlmerkten. ,De smokkelMN rerdedigdeo ciob eo
de ru••iscbe waebt ruoeBt v.. n hare revohara eO eabela
gebrui' maken. Td . middeo van bet gevecbt kwarnen
een &aotal b....ooe.. van het oabU gelegen stadje Grodek
den smokkelsars to bulp. en d" . in d"n omtrak ·.iob
be,iud."d •. rossiMb. wilcbteo wueo verpligt op de
plaato v.. n bot ge.ecbt te. k·omeo. ta~ einde bnn k.... .
moradeu te belpe" . . Eiodelijk, oadat.vnnr gege.en we
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m.t het velleu
bet vonDi. WAcbt. men Diet lang.
Ve<r tig iu .. oner. van Grodel< . iju naar Siberieverbenoeo . Daare"bJVen , moet de sted 6000 roebels betalen en gednreode suniga maaoden 88D6 bezetting
krijgsvolk ood.rboud.D.
OOSTBNRU;t. Het boogaarsdbe miniaterie is sondag .
~g :«j:~ ; l:: g c~ v UCl~ , l,u.tc nl ~ji! ,"Oigl': Daron &J& -WdDek.
beim, miuiator-prosidtmt 'van bet keiserJijk bof; Kelomao Ti.... BiDceo!anue.he Z.keo; KolomBo Ssel1,
Finan tie,,; ·graaf Pecb (? wa.. r.c~ijntijk Zicby), Openbar. W ~rk",,; Ludwi g Simouyi, Ko)pbaod..t; Slende,
Land~erdedigiDg; TreflJrt, Ouderwija en E~redieaat; ..
Bela Perczel,
JUHtitie, eo P~jac8e'iob. !\liDiater ,oor Kroatie.
.
In ee06 coof.rootie der Deak'partij deelde baron

~~o~:~;!~:nm:!·'~:=~n:i~e~~:g d::o k::~e~!::pi:t
verholpe a worden. Het santal .tuRken gesobut. die
g.be.i~d ziju om bet Doodige motaal te levereo, io
net eD Ban diell Ia8t vol loan bad. Verd.r legde b9
22, '80 een gewigt '''0 1>70 tot 2570 pond r er .tuk.
bet programma vocr, dat als baBiB. son kODoeo otrek;
S"mruig. dier .nurmood.n waren gegoteo tijdens de
keu der fuaie 'an beide groote partijen. D.sPpartij
reg.ring 'an L<)dewijk XIV en eijo mi ••cbieo eenmaal
ba810ct, zi.h met b~t liDk.r-ceDlrnlli. te ve",enigen.
tegoD Dait.cblAOd ten strijde gevoerd .
op deD grood.lag 'aD het · medegedeelde program .....
De. Neue Frei. Fres.e schrijft het vol geode: WoeDsen d. nieow" Regeriog Ie .ondert!tenoen; sij behield
dog midd.g v..o 3-1> uur bad bier een dameo-ijswed·
zieb ecbt"r . bet regt .oor omtreot eokele vraagplUllen
.trijd plaat ••• aoale oooit. nB"r ·wij ... eten. io Europa
.elf.t.ndige b<'8luEen ·te nemeo. Sennyeybetitreed bet
beert plaa!.a gebad. Eeo talrijl< publiek vaO passive en
programma.
active medeledeo der ij8club wa. bijeen. Dd prijtl6n
Het linker·centrum b.slool ,n cijoe' bijoonkoD1P,
waren een paar'vergulde s":laateeu. eeo gondeo horlo·
de Regeriog testeuoeo en D& de fUBie der beide pargo. eea paar mioiatul!1' . Bcb.aato.n ...I. oorhaogers eo
'ijoo: rii"t. langer alBlelfet..lidiga parlementaire t'raotie
eenceintuur.., Met trompetges.b ..l werd iedere .to,!r
opte treden. .
..,.
. .'.
o..ngekondigd. Oogeveer een do.ijo dames namen aan
De oOicien.eMontag":eousYerneemti dafde amblllden w,,&otrijd·. deel . ·Trot• . den bo,ig"n·· wiJid 'eil de
aadeur van bet duitsobe Rijl<. genel'B81 8ebweinits, 011
gr~ ot. koude werden .· kUDst.tokkeo vertooDd. die . wij
de laDgdnrige etiquett .....trijd . tosacbeD.Serviien Dllitlblelol.o door · heereo · zageoverrigten, zoodal de vro"ger
l..nJ •. do"" de lerugkomst v.&D ~:. denllooBul-g8neraal
gelllaa!<tenp",srkiog, ;dat Weellen zieh beroemeo mag
Roseote Belgrado. gebeel iab~plegd. bevel onty~nop deb••te .cb~atsel!rijd.ter.,op nienw ,bew.. ordheid
gan heeft, aaohet : weelle~K.billet voorzijoe wehri1is. Voo. u~ .keooers berionereo wij .. ileeo de '00... 0
I.."de · en loyal. tn..cbeosomat 'il! dose aangeIegenheid
aohterwllartoche .kringeo.dendobbeI6nofdriedllbb",
dell opregten .dank derdnllaohe .Regering to betnlgea. .
; leo cirkel oP . eeo en ' den",lfd.nvoet, d~n ,liegeode
De ottGm"QOisobe bank &a!,; door de gewijaigde
MercD1'ill6• .de "als, den Itrik eo : de spiraal.
eenkomst, ,enelterd ZijD . V&:l de .."tvangat ftD YOliHe~ hla;! . dealt teveD8 .de Ilamen der .winn8nde da·
doande BOmmen ,oor den interes~ en· de. IUllIlrtiaatie
mede. Na . de ·nitspraak · dee.I .•iob bet zeldzaine
aobnld.. bet oyert!cbieteudeter besolliklring .an bet
verachijD8eI' voor, ·. dat . de . ee..te bekroonde . . den
\Urkaobe Gouvernement ' latende. Ret iaatsligeoOem4e
ee~len prijo Bao . de ... derde
bekroonde aanbood.
...1 ook bet regt bebben om !eaoingeo lie' 81n1tea met
wijldese b. i. met meergemaken vaardigbeid da..
aodere ....ediet-ioBtell:!lgeo nBO de ettomaDni8che bank.
zij. de· ...~.hilleDde. knos. tstnkk.~n 1iiI
.· d nitge
. voerd... Ten
. .,' . , ZWlIDBIl •. 1).; cweedeohe Rij.k .,pg beelt giatelen de
dotte _tg8~n betdon de ~rtJ.eo&ao te nemeD.
, .00rstelleov&D de Begeriog OIOReat 98I'IUIderinga
. Zoudag ~:..td., de oO~l>0ratle . "d" .. meckleob~be : I · in de bepaiiDgen . fan art,·80 dar 1hoa<twet,lIetWk...dd-cUlI te MaI~lJln .een .!'-ige ",?6De vergad~rtng, . ; king heblNnde op milltaire &&ngeI"fI"'diIidea.,"~

0"

mes

SebotIand. en Ierland en ·..an bnitenl..odsohe Groot·
OosteD8 ·lIUlleo gezonden worden.
De A.lllert-Rall, be, pal..ia
Alexander of bet
Krieta.lloo Pl!Ieie &ijqde o80ige lok,"on, die ruim ganoet zijo, om de pleglilgbeid natll' eisobte . do~n plaate
hel!lten, wan$ de UoonsaalllOo, hoe groot, zij oak in.
eleohts de Jtelftder feestgenooten knoneD bevatten.
r
. In de sitting.ntI 1m l(oogeJ.'buia lip giateren moide
in pIaats
~ ill iIDtwVo1'd aan &%atbegen.
bij ..ru.\ _......
•1IOhijnlijk aohte, du OoalRilirijk,RUaland en Dnllaob. . pelijk oomi~ nag nltijd betreffende eeowijcigiog ftIi : ~og 18 bet ,r.orgaaruie J88I' OP de DUIiIIaire ~ •
' grondut; lDBfI . meerierbeid_ atemmon aangeuOlD~ , i . ~boden, . maar dat " - -worpea WiIYtl,
~ oiidIm .r-a..l_ o_komatig be. door . die
. .
megendfted811 ~ . ~oe1. en di!a hand" .ea " ' _ buIoIBn wed, san de Begering te~ • • . .. . . .. . . . '
dea, dat deriddorachap ai, poliliiBk Iigeb&IIm in bMr I
~Uitde hnBche lIoloIIie SaugttJ· ha
t'~lIQIJea elui&oa . JIIalI &niaeo. RnDieoie 'son-

'an .

ut

~':':~~~ :~.~
at- ,a. .a.. .~. dCl'fcIlte. De Berrios Ud.1!IIi

t:o:: =: :'!O~ea:!~\:d~~.re:::

~~

d_~ ltet ~. ~ de~

"'ailer~en biaerl~.iJlfi,~ MIIl~: ~komen.,~ ~1IIUnd

· a . to

:' d: ' ~ " :~-;~1~::pru:b~ -I' ' -~~ D~A:' ~: ~o:='~~~~J;-!· " I': .~~~' l~B~~~~l j~h.' ~fep&nb~-M~·I·· ~';BckJajn1i'i(_" '~·;· ' -·
cl!, eeD le;!IIYIOedrijk m-homeda.nseb "ee...

rulr~.l00 .lelr~R

~ ~e<'~

;&;:t1'

: ~:.;t.:n~~D ":~~ :.

nb Aklblo • . 'l'j)t'OI1IIge-TaD)leo,atl . .
mI SaIItG;ifGn-.GlOneman .'.
,: 1MIct,
P
"Iijke, ~~,.don.sekou, 88Il .Y81'lduN fijan.14L,1r.FIPlloegen knaaen wij melle !eelec, ~ab aile mogsliJiI · endoobterl JOJI38JDfn:onw Raafl'; au. NIIlilBe6 8paaD . plant de Biektio Blab . vOo".~ . · ....a....tda. 'Self." cia.
aobon, I'ob Ian . bet booFd geeteld · bad · yall eeD COJDpl.~'·,oor.orgeD . eo .8obiklddgeo reed. ·8ijO geoomea; om be'
met eobtge.o: ~ . ~IDd, dB: ~eer Mfde~ met kiQ~ . meD siola ,ool1ltelt, .baat I(e ODwIlipT~'
. _'. ::'..,
. otoraa&v~n FraDkrl~~'
dat .gelmeedwerd tege.D het prote
er a t b boorlijk te doen plaata VIDdJo.
dereD; . de . kap,telu der lamotd.:e .•DeIJloerboff
. m
. e~
' ll. d .hou.~mijt.r. Z"8.t. ·.·dO sBh.ijieiidi". deli '. g___
.... .. '. eJi
. .'
epee. dig k. ..am he,. • oover cia, A-ma.dou-Seko\ "poD!\Ik
ao por e
___
;'cbtge. n .ea kiodereo; d.e beer Ksij88r, ofi.fan jut.;
krijgam .. o van.. he.t 00.de.. G.. rj.~. he
..1; $l.'da;~
. ... .
eo" lege. bijoeal"meld~, zood"~.• de fr8nsche e.etta~g
. POLTCtBSIEUWS. Opoiellw werdeD 'gister"D door :...
kap. 'de Joog met ·eohtgoD.
eo ,den oog. a.rde<eo Zoekooillg 'VItO bet iiude 'Baoi;> :
niet werkelooB kOIl bll!~en t088leo. Meo gor ....kto .10'
polici~ ,,~o .&",,,1 coJ ete gei,roBte.rd, rli'; "..,hallo
den' .erbeidde, MU nietk .... lijk ale l....... apoDdepaaclerdaad · slaaga, waarblJ do~ f.-aoscho troep." . eeO onthuld "
'
"
Seu .oor .den ·13.ritBo.b en80!daat diu ala llagt.,alt
. • atteod · bloedbad aoorigtteo ondar' betlerr .a.o deo
diefatal . ao · ,rottiog, ,i8Cb : eOI. badden.c
'g go:
U1'1' A~ ..BA.w'" Bchrijft moo . 0., ,I"~ ' d" Asoi.teDt.
'811 dun . geduubtst.. o,ijaud, wolken /lij 10 dne g"'.a· prieoter. N.i et mindel dao 450doodenwerden op het
maakt.
X.sideot a!d ....... met .. rluf naar BAtavia ~e(tro~tom ' ten 'onder ' de Dogeo' beeft te ·,ied. '
den afgetredeD Direc.t eur vao .Binoeolal.Jseil · S.alun. . W.j lijn fao . ()orde.l,ht hut-elIde gel50gd leU 'IIorolag.eld .. t:0.ondeo ... .terwijl. het'..'llelijk .moo weel, tt5ch
d" . 'gewooote der mboorhngen ,a, em buooe doodeo
UITllEBTSOI;'·O; . Op Maaodag, 24, Mei 1875 ·· .. 1. teo
.bij .ijo .... ' •• laaDd 'eltr.l<. "aar Europa uit!(dl~iue Ie
den vao' ·den NederlaodscheD' !IOIdaaJ;, die io IRf1je
m~& .to nemen. D. Franacbeo. v~" hun k..ot b.dd~o
,so.,..bajja 'ten bllrelo~ .. u .Ien DirecteD. V80 bet llIari·
doeo',
elI:p~ditie oter',; en iD_nd~rbeld v_hem, die~ '. '
17 doodeD 'en 16 .waar .eo 57 10gb g6k,.e~a~",
D..:'elabIiBewent· puliliek .vorden oitbeBteed 'bet uprig.
in A.tcbia de eer der NederlanUehe vl.g .f8rdedat.'
teo i-aneen gebl> uw. b •• t.rud tut m~ga.iju voor oor·
UIT SOLO achrijftmeo Oil .• '
.
. . ..
(Jig. lIagflJ.) : .
log. behoefteri te Soerabnija, maxi m'lm .. om· f 60.401.,De. • i~ktet.)~.ta"d (chol"'o) i. bi.r vrij or-m.tba·
13 April i\Ie08.brijf(~Da van Rioow, dd. 9. del8h
Zie v~rd.r Jal'. C" No. 30,
rend, en zooder o\'ordrij\'illg qelo"f ik, d~t up de
Gi.ter.na.a.nd "ed .. bier eeO . prac~tig . oatonrt'8r.
boof.! plaot. aileen )'uim 80 mensciJ"o c....g. aan de
. ·;bijo.u! woargeoomen. O<llstreek. helf tieD vertooDd"
Geadl. Rtdaete.r I
NIEr DB XAPITEIl! . lor Infatiteri. Deijke1h~l!; die
cbolera be.":,.. D. ODder y. Europ~.o.D gduUig (zoo
ticb boog in· bet Illcbtruim een 'DlUbal, ter grootte
Uw artikel. over hat '8choQ()l/;lv~enH YOOrkOf!h)ode i~
met
veri
of
Daar
N.deriaDd
ve,trekt,
maar
de
kupitein
ik
hoor)
B!
ecu
t.
eo
..
mi
iitair.Op
de
b"url&od.n
lila·
~~~::~.rz,::ndt: ji~~~:a:~:O~en!,,~:k;~ijtv~°rt~~~
de SaNratlJ8clte Courant \-"u gieteren waarm ade WIj
1
ran den ~6t:tlt! til l~. mUir" m"n OT,a mededeeJt, t~r 'fer~ . nang, l rce tj oek en LawBog zict ~et p.r .treurig uit, ~D
en blee f gl} ..lufe-nde ci.rca. vijf seco~de~ · cigtbaar. P.
001 :' rolkomen .' kunoeo .vereenigun, beef't 0['&- en voorvangiog
van
<1\.':.
;
~{:,
p;t.::
:n
de
Bont
,oor
L.t~
.
b
f\trek.kiog
~er::li8t6r€m
vona
ik
0p
den
0pEiDb:l~en
Wlit;
uabij
den
den
lict.trooden k,erll d eB, bols, bevood etch eeu l'IJl~, ".
• eke" vela ' oudersmot oos genoegeo g~dRan. .
.
' O.k wij bebben ·o.er bet oll .cboolblij.en on"o, .k~n'
VBn Ch6f \'In d::n ALaf i~ dezc afJeeling i~ o.anmer~
dalem vaa pIins l\Iangko~ N~goro, a ~ n lijk ~oeJer.
dill vim dt-nke r~ro~D io,licbtblaBuw _o,f erging.
'der~~ 114 ' 8obooltijd ons te beklsgen, z~JO f,ee~ !IU J,~18t
king komen.
na.kt, meer dao waarschijulijk ook eo" .:agtofter der
va;ju~i:i~b=~:ie~~b:':~~:·~~'r,:~::r~:"~~! .t°led"":
.:'olll:n

,...obt lIIet

,0/. "

Ingezondell stukkeu.

Diet:dat 'daardoor 8to~iDg i.n,den regE'1 onzer · bUISl:OIJ lJ lllg

"orllt to weeg gebragl; ala ""I dat wij H~."'I ~n. dat
het beateodigeo io dent.genwoordlge n hJd ulth~~6,
van bet in kwo.' ie bedoelde niles bol",!'" te app"cle'

O•• k ~al · de 1& Luit. Stultern.im toch ... der ale
A.djoint van deD etat' beoo"md wo rdeD.

reD

KIJAO'JI. . Ben inl"nuJ ar, di ~ gt~tero D voor d~ policie·
rol te regt ston:! w('ge!1S, het 81agt~n v~n etlD gei t t.,u ·bet
verkL'oF en van bet v!eeAcb .:t;()Odor verg unnio ,'::, bek l8ag~
;ioh er 0#01' dati or ,ete ander.e penonen zijn, (lie da-

,trsj,ystetm:

zio:..:~e~.~;:~t

"fostige gefolgen loud~ )cunne~ na

opmorkiog; ,d at ni ema••d: met
eeo leege masg kao w.rkeD.... .Worden klDderen
daartoe verpligt om ben. da.rna ,n de h,tte ,,~ den
dag te voe. Daar bui. te dooo gaao, w.t hebb ,,)) dan
i.

UoV.

afg~BcheideD ,an OOZ6 vrees VO~}r do ge"()I~tm ,~a8 rfan .

_ de voortorgeo dar (. uders om_ huune k lu JeTt.lll , pL·r
rijtuig fan 8t!~ool te doeR ftnu",l~o, le bed ui dell?
Wij twijf~len dftBI~m uiet, gell(~ht e Re dRct~llr, of uw
ter lake don onderwiJzers gt~f\.tt.a.ll ,V01)flltel loBI weI ~en

guostig goboor ' . rlangeu.
.
D "or' eeu plo8 lsje in uw bJad 8~.;' .Iwt. ho ~·-e~15ta ftti.d e
t& verleenen ~al D bijt.ou(it'r asn y.w li ~orpb~tf?;n
G,~ a chh~ .H. , ·i.l a « ~ t-~ ur ·!

DEIi. - Dw. Dicnl\ct:n~
C. en Ch.

1.7/4-75.

DE .el';of)DiDg van de . Vor"' ...c~aal can Mull~tnli
Ie Roit.."lam h".ift oJ ... r veel opg.ng gemaakt. D.
aULt'ur aei'.en lieb zo~ ••mk te gel'oeleD, dal
bij

op

de

oVBtie, die

hem

I;ij

die

gd~geoLoid

werd gebragt, nie' k •• n nfitwoordeu.

gelij." beh.lfdo d ocn zonder doo, d. polioi e Ie Ivor-den Iqstig ge,>a!l e'o.
\Vij hopen dat de." rag t<a .. ~ig~
t.oet.igl; ~aJ t('ogevoig&" beb!Jen.

SIOCo"'scmr
klngl een beter

oto.)vnch ip

Y(){)Jlw~~nl's.

Morgen

v"lrek( het

Voaru;aa,-t. van hier . en d<o 24.teo vau

Batavi..·

DE J< E>Jl)EN'I' 1".'-'" SOlm.llUnT.. ma.kt bekund,. ... t
dt3 p38t!8ge r oor \'o 0rtu igen tU8' BC~}eD Boijolalie en Am·
pel .. au d60 20.1'0 lot de . 2S .ten dezer ,""and
,,"",dt afgesloten .. egc"a verni.uwing der tw •• bruggeD

lELl!Gll"l'JIIE. Votge08 berigt. Vo'l den cbeC fan bet
Telegro.phkaotaM te IF.U«red, ,,; i. het. k'antoor Leng.
kong morgen ge~iot~,j.

8ecti~ ~1in bet c(lt'gr<!8 t.e Djokdjotuuta dilleu8sis foe·

reD o'-er bern .. tiug. Wij t..-ijfel eL. Diet of do opg.loste

oordeeld t<Jt 1 j .... r dwaogarbeid en 1 1000 boete.

C(INGmS

AaDst •• nden

Diogs.dag

..I de eerste .

Peru .g uano, die in Ellrop" zoovst"l opgang maakt en
W8Mvan o. o. de heeren Ha ute en Kinder tu Batavi"
eoo boe"eelheid uebboo iogetoodon, t.1 eon bo!angrijk
ged".lle va. de beraad.laging beolaau.
Ooder . .de voorwerpen die noasr·

acbijulijk _de me est. aan,lacM op de l.nloo06telliDg te
Djokdjv~aria zull~u t.rdKkdo, ut:!boortHi Je g~weren,
patroo eu en karabij nen uit New-York, de verscbillen-

de padi. en hout.oorteo uil den- gehecl.D I"Ji.cben
Arobipd eu de "Te m~'"l" .an den beer :Scbmidt allf
Allen. t"<1-~. , H et hier tent-:",nge.tel<1. (zagt de beer
Scbmid t in zijn' (: ;,h,l o~u:t) ben,!: rle ,'oo rnnom ste "ooortbre llg~elen

"fin Nt:dHlandsch-Indie, die

ec ~ter

zoo

talriJk en 'Terac~~ i ;jer. zijll , dat bet bijeen . brenge u VB~
eeD gehe&1 ,'oll edige "enamelin g leer z.~ker ,"e!e jliren
tijd$ toude kosteo.
Ue V'l)Ort.OrtHJ~tleJt:IU · 1...lJU yt"retmigd ip. eeo 'rempel.
die e.o n QUHRugevall '12, en een boogte vao 6 met6ra
beeh eo gewij.J is Gao deo Land60uw ill Ntderlfmd6ch.
Indil."

DUDE OPIUllHANDEL hOD de policir, vooral ill do
re8id~Jl tie 'S"maraog, bauden v0.1 werk geel~, is r~~d8
meermalen opgemerktj masr dat nitlt aIleen de iD ~ an.
der maar telfs cUfopeanen zonder onderr:s,cbeiJ. niet

pnd.!rA.nt.(lor
Sl~itjng

Eeker van bunn e rust Eijn IS eeut in de latlhf;" daga n
geblekelJ. Gi eterttH werd op den weg vall DeOl~k ~eD
welg ez~ten
Europeaan zoLd~r ~~o ige
bijzondere
8aD itli dill~ door .dt"D voor assistent·reeident fungerend t!D eontr{)l~il~ a"~.:!6bou,jen · omdat hij v~rdacbt
I w ehl nlV Ci);U.1U oij ;".il.iu i..u uV~ ~ ";iJ. C;i! ~;jl!v 1 ... l4S
(If ,,Uum
weI het r figt bad beiJl asu te houd~n,
antwoordde de 4.~o ntrolcur UQt bij 'sn (iat regt he"t
ruim&:te gebruik ma~kl e eo ' BelftJ-'wij WatUbCnuwen

SR.maraue:.

ran de BrigellCs, Mail.

via Ha"tavia. l'.luutok. Oiou-w- en
~jDu;apore,

'"
1

d8D. l~

~u

J5 eo
'eo 27

20
18
29

..

10

eo ,2,1

September ..
October
..
November ..

8
S

t D.22
en:! 2

AOgIU t U5

Dectmber

ZHEJGc8tr.- :i;;n

19

en

eo1'i •

•

81Nuing .an de FTame" •. Mail,

"In. Ba"taTIa.
]8 en 80
14 i ll ~8
11 en .aD
V en 23

eu · :Si~.t:apore.

Augustus
Septem ber
OCIGbec

fj

en 20

a. 1'7 en 30
l'7 co. ;n
14 e n 28

,r..~o'l'ember

12

D ecember

CD

26

p",daDg en At·ch"".
DeB Bdeu van elke mud.
'1"e)ok Beto~, · IJe~ko.eleD. Pa<.l aug eu
Atchin.
Den 'lSdeo eD 23eten ¥all elke JDAaBd _
P~diu>ir; PriaIDBu,.A.Jer-Uftngl e",. Nat~I •.

81bogai ' BaroS•. Slogkel •. NJas. en
AnaJaboe.
MUlJ:t~k"en' ~ft,le ... ~ai.IC ,

r~.ide nt

'an Samarang eV6"t u.d op

zijile reis dOlJr bet Samarangecr.e z.ou B8ououden. Dit
plait al1ez:ns fPor da . cons~ut-Dtie vao een 8aubou·
diDg••yot~ elll dlib bijua goeDe gral•• eo hut.. 'Vij ver·
nemeo dat be doe ide .EuropeouD eeD k!agt noor B.la·
via beeft ovger.undeu, ui~t Hleehl6 owdtlt hij op reiu
o"nnoodig uit, d eu wR;.:.cn mocst sLarpen eu zijn Koffi'rs
opeDl~u ,-mlr ~6U ' polid eond btlock, Wllor ook ulJl(Jat
hij zich gt;krenkt v0el t in zijn nQam en eero Dt!cze
kl.t;L i. ali.:;;uo '.rkl .. rb.... He.ft d. polioi. eeo·
mtiala~DgeD (. W-i:.· n o'm rigoureua-consequent lliets IA;
Iateu pau"ren wat maar met etm.ige wugelijilheid
opium "feriJvrgeo. kau ,bo.udeD, daD ,' o : ~t z.ij ioor zich
deo zokenton ,"eg. !.!aar dall wordt "ot oo~ tijd d.t
men er zicb.: : wet~g t~gc o .. vehat.
CONCERT PA.~Hltjal : .

8~~ap

,Giste-p'oo Itf'ond gal . Let .. gcz·(!l.
,Palmieri een . twp.ode concert in bet Societeits.

'. gebouw a.l hier .. Wat ....ng •• t . deb. id e dameo, Signor~
Fa!mien eD S ' gb.o rina : Ptrf,ignani,' ku~.ueD wij o~k , · tbaDS
niet dao .mot , luf'apiek"D'
·. Ua" ,.,tti.• .
E 'oDftlo .MaBodag jl': oodilr!ond ook nobet;lu 0
.
DII1l28,toD ..... e1ke m....d.
'
Norms de meest~t,.juichiog . v~o de . oijJe. vaio bet
~~..~. ~lmor...Ko':p& .. " ela. i1e,
publiek.
lJe •heerPalmieri .werd vorvAogeo ~oo~ dea.
llIolukken.
heer HirleUlann, dIe 8ehte~ .ala piaG i~t meer uitmoDt
D... 17don van elk. ......d.
I!ao alo zanger. .
'.:
.•. ' .' '. .
4-tobin mel ell:. ~ e. ·· l'ranoolt. mail.'
Wijkunneo . 000 ' b~ ·,le80gelegeobeid •• hterd';op81u1'tl11&r. de~ pakketten hij het p ....tkantoor te !S.unar~.
merkiog . Diet ontboudeo, dat,.. eeo . ge,d eeltevao. bet
Om dii 0001 «.. ....idd.ajp·· Ie • ",",
, publiek d"t gistere'o BIIDwe.ig · was, Diet.. bijzoader: ,,,el
• ' . West. morg.:ns . Ie 811t .. •
bijlroeg om het kUDstgenotto . verb.iogen. Voor .keo';'
• • Zai<I (md elk... opoortrein) des mo,!"",
61. .... eo. d.. voormidUgs Ie . U ilia
. oerB of liefbebber a .ao mo.ijk is Let l~r .hiode'lijk,
.v~~el8~daS'S ••~(d~Zo•• , waDoeer ciDopboudelijk ODder het . oiogen gep......t. of
op IID.lete _ijl8 .de '.• andacbt. vao demutijk afgel"id
.t,.~-:
brie~ .en>, .... '0IJI01wordt.
D6D 17doD van elke ·m.au.d:.

H~~e'o'~ ·'~~l8tk·~~·t ·' ~II· , :' aila I,t;,·~.~ :
~~ hten nn .elke
Ba.Ddler·m~~.i 'en

· seU"1:.

mwd.

: -..........

.

.......... deD .B6eo D-..ber )874D. '~_.

H. .A .K{.BlIIb.

P.uuQIII1I8 VAN mrr arooKllcmVooilwA.UlTll: . De
beer Geaelaohap met. eobtgeooot eo·kind..rCD; Menoo.

I'naeko de lleer 'VOfstell

eohtgn~; de

beer

a-

Dd

ontvlugte sprllk oD,jer wag met e~njge iulanden;

;:.~:~~:~: f:te~e::":::~~~egi!~~;::;~:" k::";e:~:ij de
De.. " .iicieo ,,,Don i. dien teo geyo)ge Pau,ima bI

kBmpoDg Djambatlao Lima, met beblilp vall. eenige

po~:i':tb·::;~::~e"~fr::;doekki!! -do

gesocbte

~ersOOD

L~ wss overgogaao to£ bet MoblUJl8.
~::~·::d~~od!'o h::a~C:.!a~~d~~.tt~~:. ea atond bewaut

Toeii bij ccLter ill d .. gevaogeoiedoor de.n eipier
zell ward herkeod, yiel hij door ,de msri.d en erkendo
ue gevlugte g.v.ogene te .ijn.
_ -IA-pri!. De aaDdaobt wordt geveatigd ophell
ve.regaand misbroik dot door koopliedeo van riaeb
ooz. gemoakb wordt v,\o den opeobarso weg.
I cd... o .,ond t ocb vernmeleo .ioh eoo boOp.nIi
die lieden 'oor de loopbrllg bij PatjenoDgao op Bijs.

~~~t, :oij:,~eD~:g~.::o;e~:;ol~Ui;.:::" d:,~wbij,,;,r .~i~:

. weg to odaoig versptH:ren. dat Olen of Deueo grooten
SIOOMSCmr.E~; D. Madura rertrekt WoerlB,i ag 21
dezer, ran Soeloataija DIlIU' ,~am Q r{J ,g.

DE haagocbe correBpondeLt ran het Amete.damoch
l'~Nl'OONSTELLnw.

3 rnaaudeD to .oroo uit de gevangenia te . Weltene.
deo onlvlogtte ·g e.aogene Paulima, des oamiddaga .. op .
.t.aat oDtOlcet. gokteed al. DaD gewoen inlander.
Daa. de h.er S"bmi~gnll ..eesde .dat .bij bom Dr.tkom.o zoude indien hij bom aaobield, ..olgde bij &1I11l.

te lijD,

.
L .lNDn.u.n.
Your don !andr~.d .touden heden teo
rogt Kerlo D} .}a .en IV• .- H id}ojo. beide. beBchuldigd
van Terkoop nn c!and.Btine opium.
D . ·eerste werd rrij geBp,okeo, do t weede .. erd ver.

.P ellgoBu g.

Sa illaTa ng.

cbolera.

HandelJJlad, van de lO~~ t.ractt!;wentsverbooging voor
de llrubteoaft.' lI bij cid IJt· parteDl~I..Ltej l l"ID Aig. Besluur

aprek eode, .egt:
/, B ij sorumigo ,iepartcmeu!;en, I;1)0al& dot \'lill KoloDit;n, is m~n de QWuteLo.r().n, die korteli(;gs een bun
t(lukom ood ~ ,!crl;ooging genoten haddun, ~eJ:.voudig
nu voorbij~€ga&ll. - Bij slIdt'r en I.wbbcn de hoofdambte·
Dann zicb llt:'t ~e~t Ban het ,"uur gtHVarmG, omdat zij
er hot digtst bijtateu. Da.trbij he ~b.D de ro rbuurde r.
van wonin gen begre-pen, dl~t di e algBmcer.o tracteUl '~ nte·
v(;-rh ~jog illg roar ben een LjlHjko r~den was ow· de
hurj,u alg ~me eD op te 8 I llo;~ n, zlJodat de ambt~n8r6 n,
d:e bij cie verho05iug weh~" ereD, toch Luo hoofd niet
LLl,..b ..\9l: .... 1.a-'" f:J .... l~lh.II~~~i!.l ,: slJ.."4.ecHiell beho6fen te kw-d ..

len."
TESTQM"TELLrI'O

l'E

PiltL"'DELPIIL~,

D. direct.ureo

tan .B innenland.Bcta B~ijtuur eo Hin O~derw:~ s, E~redi€nt~~ en Nijvt'rh6ili, Ud pre.eiJenten der Kilmer van
KoophBnJ el cn S ij\'",rIJt~ :J t t) iJalal}iil, dt'r fa.ct,o rij fdD
de Ncd~rlaudticbe H,DoOQt' lwt1a ltlclt.b pi,ij - eo del' m8:\t-

VI'" N iJvf lhei.1 eo L.~dboulv, zoornede d.
coneul van d~ r~'~f?ell(, de Etatc-n \'Ga AOOld-.t:f,ntril-u l ijn
door de n ~gr. ri(lg uil~ eljQc digrl, z~ch tt' C~)Ubt:itu~ren
tot ee08 comm;~s i e t ':/t h~t ki~l e r.. , bij ~er)bre D~en, e mballeren en rerzl'uul;:u n:jur .i.YtdiJrla,..,f/. 7sn zood s lJ i~e
.ebappij

..

':- >0.. .

u:~r~Il.. J'U,-L "-~.(iL-;!~ J

" ' .'

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

.. ' :_

" 'JU

et!rvolle pl1l81s It'! Jo ~" iU!lemt!u bij ue iu den
1o(Jp_ 'ao het jaar 1876 ~~ Eh:ladtlphia. to IJvu :Jt! u in·
terolltio!lal e te['t oo nBtd lj:,!.~, t ot walk doel cene Hom
fOUt)

vaD f lQOOl). -

b •• ciJik~,;ar i. g •• told.

DE aspirahes ".0 de n hee r Frao8~o van •.i~ Putt.e
naar do bet~e kkio g vsu Gou"ero6ur Gener!lal, wtltirop
Hoeger eE'U th'a!!.8 (lV"erle ll>C>D h O lla.Dd ~c h blal; Zi:l ~ ; ed·
de woruen l.le-,"e~ti g do
.
ecne !; tltde 1.1[1)11 \- H iI!.'!l)CD wl:i. ',tg ~ hei. !lal, Ubi_ maL, d1.t
tlJen d ", ht"c.! J ;; IIl ~S L 'J ucio :J cl U'l r d ~ o :, rDi iit.- r Th v r l!cc~e wl!:,d
\'ovrt~ d ra ., t'n luI G j ill"" trn'\lI n ·. lc r ::~·} :i1c i: t';r lr ~r.il;·11 ~a..I.I. de
Uj ~

PIl~~~U(~c~:~~~~~tli~:.~~·~OtO~ ~,~: d~lt~::~~;~I~~~~~h~~Dt~l'~~~ ;~~don
i:~~; '~~oc~~~dzo;'~ ;~l!i\"ua:~{"\~:;::n g:~!Jnl;f~:~i::'I!~~Udt

men

difDY

Lieri~

\le

omw<g milet makeo. dan wei .iob 'eeo pad bl\Deo door
vuile manden . met allerloi kwillijk riekeode k~...r .
gevuld.
.
V N eg.r i• .de .and.cht .ao het bestu!lt daarop reediI
ge... tigd door deo I.,N,; bet i •. toen . eel) ~ ol'lfebODdan. docb thane weder drok aao den gang. terwij1_
de pol:cie natunrlijk tegeo 6 , O' ulir dee namiddagl
nog oo~ekleed dall wei aall bet toeren ot ,i81t..s mil'
keD i•.
A.D boord van bet N. I. 8toomeehip u.a.•O... '
arom.", heeft de'" dagaD eoD brotate dief.tat plaall8
~" h&d . Terwij! de, ee ..te macbioist ' .ao dieD bodom
8fw~zig

Watl, beeft m~n. )door opening van den Je,p in

d'euo hut weten te drwgeo, .eo trommel opengeb}oke", en daaruit ongevcer f 4.00 :iaD bankpepi<>r oot.
vreemd. 't Mag zoo derliug beeleo, dat d" dief of dieVeD niets a"de.. dan dit ba"kp"rier boJbben no~emd,
"'aut :0 ~ d e.n trommel bemDd .iob 'oog 00fl gouden
borlog. met. dito kettiog t.rw~arJe : vail J 1000, terwij! daar iD d. onmiddetijke o.bijh.id .ieb Dog 9811
I.kje · mot zih.,[eld bevo,nd. Noeb bet · 000, Doob bet
aodor 8cbijDt echter van buooe gading to zij" ge.......t.
D. trommel i. ·openg.b, oken m~t eeo mea door d"

~~~::~:~:k~"~~?:~:t·::de';:!:k, m..:~ ~~:.r ;::~::

door cUm ~c~out L l,rey, itt het deen Diet mogen gelukke o ieh vall het gestoleoe tero.g te vindeo, m.tUIf
zljrt door di tm polieietiier,' Bar twas lohuidera ' Vlln de
bemanlliog gearreeteerJ, die 'an deD diefetaJ werdon

~::::b:ij °o~::tV~~:~i:ijk!::e:e!:;:~:~,
.

welker hilt-

(B. i?61.)

_ _ _ __

SOEu.. n.... a 15 April BodjiJabija maakte mi.bmik
'8n duo Dati tD zij u~r ta,nte, dit"D. hij roadbsluiot in
d".• •as. w'I.t het d?el om geldeD in. t8
z5lot·lcQ onder YOorgev0D, d~t £lJ tar. bede,aar~ . wilde
verBc~ill""de

g rill%;.

De tanto bad daar echter goeo plllD op en ldaag.
de b... D-el 10100, die v·jor .ijn w..l...i,fend pagen .Deht .. al ot we.d ~e.et.
~ He-deD ru~or~.e Q vertrok:. Van bier naar NederJUd

ODIe' offi<ier .an ju.titie Me' Kdis<r. V~lo ledell ·der·
regterlijke magt en·de resident deden hem liitJIe\ei<le
...... r b.. ord.
(&w. B61.)
• SO£1u.KAnu 16 April BEDKLUUS .. Maakte men de
opme.kiu/! dat iD het begiu ' d~r tlekateo sioh olecbta
eeo ehkde b~dt'!l~ar op de Aloon·aloon vertoonde, de"
win'3teo door ' die enkeleo genoteo, : sebijnen een OYergroot .antal Nllega. gelokt· t., . be.bbeD, teD mlll8ta in
de laa !l'IIte uagen w6melt bet e'r vao·allerlof'i 800~ "~1"-

~:: ::.~;:~~.D'it;:Ou:~:~td~:~ ~n:;':o::r!'~~:n:

.
A!. do S"kat.mp,licie da.r eeoa nllM kijkeo Wou, souvel~n ' BaD cieb 't'rpiil:!~D.
- CnOLBlJ.. D iogsdag hed!: Z. : R. de Keiaer d.
' witte karbou ... en mot .de beliende 'piek en bat go.......
eee omgRo~ door S,.lodo~n makeD, tan eiode'deObolera t. be,wer"n. , Or.chooo '!Jij ....et he' middel_·
riig 01\ b.bbeD, zieo wij er tooh bet. bewij. iD de' die
cit"ktd erg . onder .d e ioJaodera .oed,.. _9 Yeraemaa
dao Qoli telk.en8 . vao 'g tvallen, _lIDrYaD sleebtl1 eb.
leo met guostigeo .ftoop.
(1'."..""
de zij

BiTAn... 14 April D. neer ' J. It. Kleijll onhing
nog ~oor 'uet R~gbRir-f:}~l d6 ,'80 A. Z: p{l~tmer~~
Bata .. a ...... .. ..... _.......... ·......... ..... ..................... f
"" .vao . h.t otlicie,eo.lieChehberij too De, I Ie
Sal.ti~...
'.
•
-

• 200 .3 7'

In het belaog . d~r v(,Jkt<cua-.;ur id d()O~: ~e . r~1.C9'·

f!n:d~:~:;~:":~;i~~:::I;:o)!i:~~.~~: ::~~n~'e!e~;;~

over Java te dueb, · ,e~ge'~id dour d t: D h,!ufdpsogho'r

loe vaoLimbangao (Pr~anger reg"Dt.cbapp.D) . im eon
e"areD padie ..... ij,.r.
(Indiiir)

bij d e~e g~I'genheid
te wij'~II ' op "e,; merk.wIIBrdig ·artik.! in 14. OritRlal
,aD 1·. Jaouarij jl. (Lolideo, T&iib"ereD 00.); ,waa. bet
verbraDden .derlijken vao Britseb.Iod.iachemilitaireD.
d:i~ ' IlB.D e~o~e~a :overladen · .lIijo •. op BaD de ooJervindiog
ootie6nde grondeo ala · een vuorbehoedmiddel teg~.;: de
feropreiJiug . eooelf. tegen b...tODl8taan de. ziekte
, lIurdt . asDbtlvolen. · Door .idleo: word , geot~fd, da~ de
obol..a is oitgebrokeo onder ploegeo koehoe,di ... bij
bet aanleggen v"o. een .. i.oweo weK, zooder . bet 'e
wet;o de · grayeD 'au voo.~malil!e eholer.'pati.eDti>n .bad.
deo omge .. oeld. Ditis gebeord .teJubbe.p.we. Biders,
. teTbayetmyo(Burm"Jia. eoo de. Cr.... iate ..ilg'scbil~t'
.te . putco van bet. milib!Jr h.ampellient OGbraikbaar,
oroda!; men bet D"b~gelegeo ." kerkhof; waer· ...... groA
' .... ta1cl.oleralijdero b"!traveo li~. aiell .dorR ....
roereo.lo 'Let preeideotioloap l\Iadraa d_.D~en (dee
scbrijfera woonpliata)ie bet; gebeurd, dat bij bet aitbroIIen: . "a lIho1eu ' in _ miJi&air .' hmpemBDl, do

MUZIJK-urrVQERlNG..
Opz..!iirdaJd~ "1700 ·.·Apoil .l81i;
:Ol1d8! leidina ' 9&11 doli Rev
W. BasBL.

14 'AI'~iIWijmetout~D o~.,

PrOgramma.

' le~

No~ 1.Djooja rtWac&M ~uitfoerlDg-BIlle).

. ' 1I ..0oY&rtGre .Di.• luitfc8a Weiber_ ..
.'

gearr. dcieP

•

,
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.

4t Soa.eair.Faoet'" _,_-:_._~...:..:~•
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gedeel....

". . ._
6 Souioeuir, Latille delladaie; . . . . . ' ii:.d
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..'
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nI:;..<
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a.leftS..
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f dooh
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-v. tl. Ii'k E d i t
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ROUmS6u.a.a uO J a era ens.
ZONDAG, don·.18en· April.
.
.
De vroegmi8 's morgena . ten 7 ure,
De HoogdieD8t ,(1m balfG ore,
's8rondf ten 6 ore het LOF.

TELEGRAMMEN.

CUit de Strail8 fimea.)
Llmtlm80 Maart. De biBkaij.sebe provincie. weigeren
verder·yoor DOD Carlos geld ~p te brengen.
Er boob een groote de~onstrati" .oor Tichborne
pl88tagehad. '. Dr• .Kellealy (zooa!e' men ".et d. ad,
vocaat VII'll' Tidbborne) wa. Toorzitlor.
Het .sp88nBobe gou_eroement . hoof! 8&0 den bertog
faD Montpen8ier v~rlof geweigerJ. terog 00 keeren.
Lomio" 3 April. De st..atainkomBten. beloopen 74 ' /.
mill~
_
• De .P8DS· beeft de Prui.si.che bi..ohoppen aangespoord om in hun ••rsat tegenBismarck te volbarden.
Belgii! betreurt bet, datde klerikale bladen "nlk een
yijaodigen toon 8.a".laan.
Lmf/orIIl April. Sir Andrew Olorke is .er.~eht ge·
worden de komet.vaD Sir Wiliiam Jeffois (den nieu·
wen gouverneor derStraits), die met de mail van 11
April Daar Sing..pore vertrekt, afte w..cbten.
~
(Uit da CeiJlon Observer.)
Ltnrdon 23 M..art. D. Engelsche bladen stollen zieb.
veel' vo<1l" van bet bezoek dat' de prins .an. Wale...aD
India 1181 brongen.
De katoenspinnere v..n L ..noa.bira zijn met ont.1Bg
bedroigd.
De fr..n •• ue gamnt JarnReJis overleden.
De prine van Wa\eB is' om r.deneo van gezondheid
Daa. MentoDe.
Dr. J osep.h Fayrer .&1 den prins van Wales n6..r
Iodie yerge.ellon.

Batavia, dd. gisteren.

Benoemingen .enz.
ONTSLAGEN op de meest eervolle wijoe onder
dllokbetniging vOQr de vele diensteD de G,'nerlllli
Wbitton.
VERLEF~D eentweejarig verlof nRsr Nederland
w9gens ziekt. lill" den Leera ..r voor de E.g. tsal aan
bet Gymna.ium W. Tb. Gezal.cb.p en 1160 den Administrateur F. H. Exel; aan ddn officiar van ge.oDd·
b"id Booch' en den Luitenant Kortrom.
O:8TI!>LAGEN: ~p .erooek eervol de kontroleur
PhiS en de opziener ee~.te kla.s. Lapre.
BBNOEMD:. tot Advoe..at tePadang Macl .. ine
Pont; tot griffier 'te Malang Scboutaudorp, tot op.iener eer.te kla•• e bij Ii.t b ••obwezen Speet; tot. boutveBl;er tweede klass. Bunrman, derde klss.e Seubert;
tot kontrnlenr' 2e kla.se Verloop.
To~ .... pirant. kontraleor v.. o deD Bergh; tot adjnnct
seoretariii biJ de wee.kam~r te' Batavi... FillSar,. tot
aerete kommi~s Lalnperi.a; tweede \Viggere vall Ker·
cbem; tot kommies boakhoodar Vinek.; tot d",d. kom·
mies l.aaks; tot adjnnct socrelnris t. S~marang Moreau; tot derde ·kommies IIirtz, t.t adjuoct secrotori.
te S."rab.ija vao den Barg.
Tot ieden .• an de ·Wee.kamer te Padang Winter
en '".n dt'r M"er. "
GEPENSIONEERD: de kolonel der Artilierie
Ubbel,S
BEVORDERD: tot kolonol der Artillede O. H, A.
Raedt van Olden barneveld.

I
I

dd.l0 April.

. SG·HIiRPS.. BBRIGTHN,
AangckoincD Schcpcll
'te SUlnuang.

Ned•. lnd. Sehur. Folkool Marsok Intje moesa van
. ' .
. .
.
·N!l4. Ind. Stb. Luit.Genl. Kroe.en D.Buije
'Batavia Mo. ~eiL en 00.'
•. .
Pon~anak.

Vcrtrokken·· Schcpcn
van So.D1(U"aug".

Ned•. 8tb.BM~n BeDtinc" •.' F.B,.Fran8eD Me;

:jfeilreDCo.

Pa~sagicrs

'teS_aug.
:?¢ ~ Ned•. Ind. Brooms .Lnitenllnt GeneraalKrooaen
. ~81'otrder D •. Buije de bh. BroDBmiddel, en Bobtg.
SJ(IlijI, Qadi!ll'.o.iffurd, van W~ck. v/d Weijde, Soboo,..

del1!!!-Alk,Gn~M':t~j~gS;::Z~~!:: ~~~gBII:

N.dorland.

; '~~~ ·Aiutriun

heefb sieb bet. geval
W _ _ 1IIlII$ .\TOUW yerraBt werd.met
- _e~c::r~n

erfo~:D8D~v£~

_ lm<en
dill het eo

h,.d .;j, met. be.
tIIl8tig
eIIllB

w*",

bV

taat des LandL

~t'O.UImtgIID Ya'Iletm
t

een book sob8ef in de
did boek ia: L'am ill!
Iogegniero Com. lI!Lrijer
•

J

ndilufrs tl RofIItJ UiJ.

Dan

olalldere.

tal Tsnper.onen die.willer. voorsobMen.
;:nin:~a:e~jd~~~~t:::;_~:~:::i~s g~~~~gekoerd,
Ta Amsterd .. m overlee.d 26 ElIl1ruarij debeer S. Mnl
D •. 08.olgende (lIi.iereo wordeD met den 16den
ler, oud-booglesraar 811n de Kwsek.chool der Doop-Maart aaustaaqde geplallt.t:
egolioden teAmoterdam.
8 .. n boord T4nZr. M •• raderstoomscbip B,_, de
8amu_1 Mullor werd deD 18den Jan. 1785,te Cr~feld
luitenant te, lee 1.to kla.oe H. Quispel, al" lole olli.
cier, d" luitanants ter _ee 2de klae.e A. G. L baron
geboren. Nadat b~ ziob te Amstardaw gevostigu .ad,
wa. het looral aao de bescberruing e11 aauDloediging
Van Plolteoberg, J. SohimlJel en J. Lastdrager, de
VSD dB.' W. De' Vos te daoken, dat hij de I"Bsen 118n
ollicier Tan geooodbeid 2de kl ....e A. Pieters en cO
de Kweeksobool der .Amoteruamoc.he Doop••. gemee!lte
officier VaD administrati. 2de kla.ee W .. F. Klompo;
"'inbcord v"O Zr.M.. radorotoolll8cbip Merapi, de
kon volgen. Ia l804.. word bij ~ propenent en daarna
10er83r to ZutCen en te Oo.t-:lia"ndam. Ais lear....r in
lniteoallt ler "ee lete L. A. W .. I.... rdt Sacre, al. lste
J...tstgenoemde gameente droeg bij kraobtig bij lot de
offici.r, de luiteDBnt. ter zee 2de kla ..e W. M. J.
oprigting in 18H ~.ao de Aigameena Mocietei, of Var·
Viosar, G. II. Tbomll8sen a .Tbne.Bink •• n ner Hoop
eenigiog van de DoopsgezlOdegemeente bier t. lande,
eD C. J. Do Vriese, de ollieiar vange.ondbeid lste
die lieb de onder.t.uniDg der hUlpbehoevende gem.en·
kl.s.e .J. O. Harthoorn en 11e ollioier Tao IIdministrlltie 2de klas.e E. T. Oourier di. Dubekart;
ten en de vorming .an bare leer.. reo aaD de Kweek·
8chool (Samio.rium) ten doelt .tal. Den {lden J unij 1814
a.n hoord van Zr. Ms. waebleel,ip te Wiilem80ord,
de luiteno.t. ter .ea 2Je klwe P. Roltzapffel, L. A.
dead hij lijn int red" .010 leeraar Ie Am.terdam eu werd
den 2*"len Apr il 1827· benoem,l tilt opvolger van prof.
H. Lamie. en J. G. Roo.enburg; en
R. Koopm"ns. flij nam dit 8mbt eerst a8D, toen den
830 boord van Zr. M •. rllderotoom.ebip ralk, de
25.to.o Jnllij vao d .. t.elfd. jaar de zoon 'vao geDoemden
lui tenant ter ze.. 2dekla.se J. H. Or.mer.
boo;:18er•• r, d•. W. Oooop Koopman., tot .ijn ambtgenoot beooemd werd, eD sohooo. bij reeds tDr- De uilge,oDden W.rverd oit de ver•• billende garstond met 'zijn leB8~D een 8aDvaog nl8skte" hield bij
nizo~n8.plaat8en voor de . aaowerying, VaD militairen,
_ijn or.tie eerst den 7 den October 1828, bij welke ge.
bestemd voor bat~ Indi.cbe leger, bebben in bet ge·
beel 26 man aarigebmgt.
legenbeid hij aantoon'le ,hoe meo zicb D.ar ei.cb voor
het 8mbt fRO een EV8n~eliedie[)flar moet,vuorbereideo."
~IAAsl'RlCHr. Voor de ArroodissementB-regtbank te
Hij had deo 300lso J alij 1856 het voorregt d" 25jarige
M .... tricbt .tond deo 26eo Fabruarij als beklaagde teo
wa.r..eming .an oijo amb! mot eeo fe(strede tegedenken
recbt de beer F. X.Rutten, ps.toor-dek." der St.
Ddn 24.tan Sept. 1856 .erzocbten verkreag hij kat mee.t
Mervatiu.-kerk; ter .. ke van het op 27· Julij. 1873 en
eervolle on tela!!. 1I9d kNchtig hij e.enwel naar geeet
23 J nllj 1874, in Btrijd met .. rt~ 167 der GroDdwet
en Jicgba .. m ook bij 't kli ",m.o ,ijner jaren. wa. geble. - eo in .trijd met de bep..liogeo .an de wet· van 10
vao, bleak toaD hij 27 Jnlij 186t al. feestredena..
8eptamber 18cl.!!, doeD bOliden van en de.lilemeD aan
optrad. om het 5!'jarig b••t ... o ddr genoomdeA'gegodsdieo.tigo optog~eD of proees.ieo op ce openb....
laeene Doopsge.iude Sociat.it plegtig 00 gede.okon.
ra .traat. Dd Officier van Justitia mr. H. F. ·r. Van
Toct. wa. <iit de . laat.t. ma .. l d.t bij in't opeob.. ar
Scbaick iletoogde in eene doorwrocbte en zoer merk.
't woord voerde.
w..ardigepleitrede, d..t de nit,ft!nkkolijke· bepalingen
D. overledena wa. :idder der orde .an deo Nederl.
der wet·en op de Kerkgeoootscbappen in dele door
L.euw, door den Ak .. domiscben S.naat te Leidan tot
den bekla.. gde· WareD geschonden en reqoireerde,indootor in de theologie hOIWri8 causa benoemd,; lid van

gevolgu art. 9 dar goooemde wet

bet Koninklijk Nederland.cb Iosdtcut,enz.
G.ruimen t~d, TaD 1817 tot 1857, wa. bij boofd·
beetunrde .. an de MaatBchoppij ,TotN ut van 't Alge·
meen" eo bekl.edde 'liermale, bet .oonitterscbap .an
de algemeene vergadering, 01. in 1812 met een redevoeriog ov,'r .deo beil.~men io.lood des Christ.ndom.
op de kweeki"~ en vorming VaD bet ..ankomend gee\"chLJJ, in 182~ met een 8SDSprsftk over ,den weldadigen in.loed ran bet Christen"om op het huiBelijk
J•• en", in 1830 met .ane rede o.er d•• Maatocbappij:
aTot Nut vau 't Aigemee n ", eene Nederlandscbe sticb..
ting", en eindelij" in 1848.

pa.toor.deken mogt wor1eu verklaard ,to bebben gabandeld .,h; .trijd met de wet" eo veroorJeeld in de
ko.ten vaD bet regt.geding. Vall de zijde cler verde.
digiDg, .lie ... nm •. Eog. Vao Oppon, ..d.oc .... t, was
toevertrouw,l~ 'Nerd in hoofdzaa:t beWBjrd, dat bet tweede lid ... n 11ft. 167 dar Grondwet voor Limburg io
dieD .in bebo~rt te worden uitgelogd," dat, de open.
bar,e god8dien8tot-f~ning buit6D de gebouweD en bealoteo p: ....t •• n.geoorloofJ ziinde, wllar zij tbans noar de
wetteD en reglemeoten i. toegelaten, bet regt tot
het bOllden van proc6ssien aldaar onb"p-.lrkt is en gebeel 830 don wit der R. K. gee.telijkheid i. overgelaten bet aantal dier proces.ieD, bedevaarteD of god ••
dienstige optogteo te bopalan.
D. Regtbank beef!; bare beslissing, die boewel niet
dellDitief, toe~ met de mee.te belaogstelling wordt
l;egemoetge.ieo, op Vrijdag 5 lIlaa.t 8. s. bepaold.

ROTTERDA.Y. De Rotterdamsche Vereeniging .an
oud-Ind,scb. s'rijders, onder bet motto Je Ma.nliendrai, heeft Dan luitenslIt-geners81 De Bluers td ta Hage,
eo aan deo heer V..o Vi averen Panera. Clifford t.
Arnh"m,oud-.trijder io doo oorlog ge.oerd up J.va
1825-1830, bet buitengewone eera.lidmsat.chsp ago.
gebodoo, wolke ooder.cbeiding die beeren ook bebben
aanvasrd.

- Wij hebben, eenigen tUd geleden, r"eds omtrent
het stoom.chip Bea8emer, dat weldr... voltooid ml liju,
med'tlg't!ddtlld, dut -b~t eell salon heeft, die vrij om
twas. 8886n ~ kan slingeren, op ddzeifJe wij,z"" a~8 d1t b~j
bet Bche~ps"ompas en de .cheepslamp gesehledt. n~
die gdegeubeid is e. 00;' gezegd, dat In dit haDgeLdo
I!aton bet at,limpen, r 'Ji1en of 8liogeren ,van he,t,8chip
Diet kau gevoeJd, W'.,rdeo, zooda.t het gevaar van zeo~ielt te wvrJ~H ,is opgebeve!l. Op dIe plsatsf'o[J van d~
Bslon, wosr eeni~e' btiw'..!giog onvermijdt'lijk moest
blijvell, is zij tot 6IJn zevehde van bet b~t1ra~ 'aD die
van 'tscbip teruggebragt Z!ebit'r n<)g eeoige bijzon..
derhcdeo ao.oga811de dit merkwQ.sriJig" vaurtuig, to
Huil g~bouwd eD door' Bessumer oHtworpen.

i11 b.w"gillg etdlen, van 9 1/. meter widd.Uij,; elk paar
is g.pl.at.t op een af.t\ud van 31 meter. Op het
verdek lJevindt zicb BaD elka, zijde E'en rij kllmtlr8~ die
zieb over de Jebe"ie -lengtt' tuaecben de raJeren uit-

sirekt, en die bet verdbk ruim 4 meIer tu•• chen de
rauereu~ broeder maakt. D. knmer••ija 22 in getal,
~en ruime rookkllmt"r d-.:8rOndtlf niL't begrepen. Afton
alk niteinde be_iodt·oieh eeo ruer, oood .. t bot echip bij
in- eo uitvareo niet behoefL te ke:ertm.
- Eeo lange .estibule die overdekt en goerl .erlicht i8,
leidt VIlO bet verdek naar bet bangefide salon. ASD het
einde der vestibul., i. e"n klaedk-mer. VIlDdaRr dRlen
de p....agiers lallg. e"n breede trap tot de verver.cbiog••
kamer, die' zij , 'door ,moeteo om iu de salon te komen.
Aan de salondenr zicb bevinde£.lde, kilO men ,Du.ar we'gevdlen .ielt Daar de proDienade bege.en, ~ rlie boveoaan
gevonden wordt, of in de B'ilon tredeD,' die niet minder
dan 6 meter hoogte, 9 metar breadte eo 15 meter lengte
beef•• Rondom' de' ... 100 i. een· prachtige cclohnade.
tus.ehen welkor b..gen caDapo'. ZijB geplaat.t. Midd ..... iD
zu;Ueo stoeleu, otaan',dic, ',rn.imte, gf"Doeg: voor eeDe
wandeliug o.erlaten.. De Inchtververeehing oal. onmerkbaar eo voldoend. gescbieden.
--G ..rib..ldiboudt oicbtb .. n. te Rome be.if! met bet
onderzoek van de mid<ieleu doorwelke.da T. ber kaD
bevrijd worden vsn' de ooreinhedeDen het. vnil, welk&
zijn . loop en de Bcbeep,....rl bEtWo.ijelijken> an de gelondbeid der. omlif!gende lBt.dstreekbeolldeeleo,
Oprnerkelijk.:e bet, dat, i~ de .lalltstehelft dar :a7de
eenw, eenon.er· laodge?oot.o, . Onrneh •. Meijer,een
bokw8am "aterbonwkoudlge, Daar .Rome. werd. geroepeo
om bebslfde werk te . vol breDgeD.. Het was' vroegor
maermalen beproefd, maar 61tijdzonder bet geweneobte
.'.
. '. . . , '
re6ultaat.
Me~ar bagaf s:ob den ook naar' Rome, en veel van
betgeen bij, der sake dienend., .' vooretal(!e, w..rd Va....
rigt, lIIIlU de meeale .... belangrijk.te djner planneD
bleTen onuitgeyeerd door de ijY"....uobtder Italianen.
Hij zo~'"' eobter vour d". eor van'. zijllnaam en om.
aehreef zijne planneD in. ean, in bet ltalia8lll\DbgeBCh .....
yenwark, betwelk bij met· fraaij.. tEiekenitlgen verrijkte ~n

': .

~ v:ra~!: t:'~e=:b!::&l~"'! iaw:~:~~~
dE! eerate plats om do . \'erd~o~tln door detknndigen
dIamm toegeaohreTcn, on. in dB tweede plasta om de
atW~lIlheid, dat eon Rollandlllb· watarbou!fkon~

van

1863, dati de

VLI,BlliGU'. Deo. (iden Maart e. k. moet te Vlissingeo overgaau Poan board, van het yia Suez nsar' Jaya
bestend~
stoom.cbip Gr"":"fJen een delacbemeot skrk
125 militairtm, OOddt wdke 8 ondt!ofofficiereo. Het
beveJ over dat detachement is uPrledragen aan deo
kapi~in dar inf""terievan bet leger in Nederland.cb
Iodie J. H. Toiema, terwijl tot medegel.iders zijn
811ogewez0n de lu Juitenant dt:r infauto:rie fau dat jager F, N. L.furc~, en de 2Je luiten ..r:ls 'an d .. t wapan A. A. O. Hurting, }'. H. N,x (beiden .ergezald
'au bUl/ue ecbtgdnookn), E. H. Waleoon en W' G.
A. O. Chriolun.
- De" 22.ten F.bruarij 1.1. is van de. werf der
beeren M. Pt'ar8~ eu Co., te Stockton n/Teo::'Eol, van sta·
pel gtllot)pe.l but 8chroefd~oow~chip 11lOfntJ,fJ' Sorbg, 'ao
dtll SUlr-~d.ll·li[&d eo bpjdtl'!wd voor

de

vaart

tUtttlcheu

HolI,,"1i en J ...... Het Bchipi. gabouwd _.Igens de
nieuwsto plllnUtm', t..~eft brl~8tuig "eu i~~cre.o outlerm~8"
~O,

Itt'\'eu~

/.Jl)l.

:"~.~'.. '9'~".•.R.~.·.~.•. ~ • Iff
-_.~
AD
"~ ,
··ItT··
I. ·......... .....

Yt;'UIT!..id":vct; uieutlliUti.

'-ul"

HI

tH:H.ie

ill-

rigtiDg tot veDtilllti~ door het gebaele .chip aangebrogt. D. afmetbg i. 263 vo"t leI/gte, 32 vt. wijdte
en 24 vt. diepte; het scbip IBadt 2500 ton. D. mao
cbioe is vervll,,:'digd n:tar bet -campo uDd~ste18el, met
een vtlrmogen van 180 pk. nomiullal.
GllOKllBEBK. Men scbrijft ODS: , Van gooderband
verDemen wij. dat bet botol B.Z;.,,/Ul te Groeebeek is
aao~~ko..:bt voor ria 'zdogeoaamae witte nonneD, die
de ear S30 zic.b weD8chen to boudon eo geen uitbannings-edicteu zullen ..fwaubten om ProiseD te verlaten
ell .ioh 00 .e.tigenop den kla.eieken .bodem der
vrijbeid. Hoewel bet gebruik der Roomscha K~rk
meebrangt, d.. t de ge••tetijke zoster. bij bet BanDemeR
van, deo e:uijer b~are eigen namen ofieggen, ~nit zoodoend.
.oor ba~rekkingon en vrionden onbekend
te we:atlD, is be,t gt en galle-1m dot de witte' nonDeD
voor bet grootate de~l.bebooren tot don adeUijkell en
boogeren etand."

..If.

Aangeslagen Vendutien.

..... .... - :.

...

Qil

oT8l'led~n eon &ijD •.• ,
'11'' * dit het gevel. en,
's HAG'll. Do; ond.lcaplo..ter.zee Halver300ft ie, DaBr
de'lk &\1 der be~oelll~!I&Jl no oen stadgenoot., sal ~~
men verneemt, benoetQd tot direoteur der reederij tot
eerlaDg de erfeDl~ nltg~~erd worden, welke, ~!'lk
nitoefeniDg eener geregeldeatuomvaart toaoh.... Vlieg~~eg~ werd,. ~Dlge mtlhoen8n. bel0"P.t • Ret Jnlsta.. singen en een 'der haTens apden Theeme.
,,~f..r IS DOg Diet bekend,mllllrBekor IS bet dli.t de
. D F J'
....
.
nalstansebap' meer dsn voldoeode i8 am de po\!ten .en
•r~ • T; ~tamksrt IS door o?gesMdbeld yerpanneoEflak ·wel~e. de vronw tot· doeve. met baar eeDi~
bloderd. a·r - s'\ls te ve.trel,keD. Dlente•• gevolge !tan
ga daBbler' oone wednwe . met,ier kioderei) dreef
aileen IIr. J. Bossoha81. te.obnisob gedelegaerdo bij
vaarwelte ' zeggen . van personan die haar.'
' d a diplo~atieka eODfereutie Toor den Meter optreden.
De familia. leert in bet. b!ijd.vooruibigt 01' bat
De InltenRnt ter lee· 2d~ . kl; A. P.Tadema, laatet
beboord hebbende tot bet ~.Irodor in Oaat-Indiii .en
bezit. van sobatt.An .en geef!; geloltkif! geen geboo. aan

tWt'8 van' elkalld~r olJaftJaDkt:lijke stuoruwachiDes van
2000 p•• rdeukr.ebt~ <lk die twee p •• r .cb.pradoren

Er is' niets merkw.ardigs .oorgevallen.
De ge.ondheidstoe.tandis bevredigend.
Ret .karakter der .iekte i. minder kwaadRardig. U.
starf'" is gering. Er de.d ziob sleebts eeD g.val van
oholera TOOi'.
(Reeillgi8teren gede.ltelijk fJer8preid)

""!""II' WeN
gIiOlItseb 't'rk en

U.1Il"

1=1 ,, "_ '_"' I~'~g 1 '; () ~nd,--, .. , 'h.",:,~ ,t ~9 ~,:,h'~_ !!'.:'~ ~':::..:~~

.A.TCHIN.

i\angekOmcn

IWU

atukt. Dcwr leltel'e OlIIi~aden wml ',;e mmw.
die tun, reeds den 70'
entfer4&m beM" beeft,
op bat ,ermoeden
at baar bpj-.de oom
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Toko Ven:dutie .' "
.

.

Dinsdag20 April bij.

. Op
(542)

SOESMAN &; .00.

Op onzeVendntie
vanDINSDAG 20 deBer znllenwij .erkoopd'

/~..

•

.. .

"\,<yN0.492 en 511. il kieten a 200 stnksCambriea

B &> 0

No. 24.

zeebesehndigd ex StoomerJAVA, Kal't. GOLLARDS.
(543)
80ESMAN &; .00.

SO ESMAN & CO.
zuHen Op bunne vendutie
.an I)INGSDAG 20 dezer verkooper.

Ca 100 picols KOFFIJ.
(544)

SOESMAN

&;

00.

Op Oinsdag 20 dezer
zuUen olsnog worden verkochtr

~l
No. 1104
o VII p '

I

.;tuke
29i
+ ~4i<atoen.
yd T. rOod

1 kist iuh, 65

_

1107 1 , • 48 stnks 39i +~ 24 yd, idem
85 1 " ' 60 stuko 29;
24 yd. idem
24 yd. idem
86. 1 , t 56 .tuks 29i
Aile zeebescbadigd ex Petronelill Kapt. Vliedorp.
(545)
SOE8MAN &: 00.

-

• -

_

+
+

Vendntie wegens Verirek.
.Op Vrijdag den 23 dezer
znllen MOESMAN

&;

00. v"ndotie bonden

Te .Blakang-KebolJ,
ten h'lize eo voor rekening van den. Majonr Intendant

Van der Weijde,
VIID Z REdG. zeer oetten eD goed onderhonden completeD In bopdel. beet"ande' nit: Kasten, Stoelen, Tafel., Esnken, Ledikaoten, Lampen, Spiegel., en Behil.
derijen, Glao- en Porcelij.werkeD, Dispena GeNedscb"ppen, enwot .erder t" 1I00recbijn sal wordeu gao
bragt.
(522)
SOSSMAN & Co.

Op bovenstaandeVend!llie
zullen 'Wij

~

~'f~
[534]

verkuopen:

HOg

E.en SOlide. handwagon
met paard & tuig.
.

SOESMAN

&;

00.

Pnblieke Verkoop
OpVrijdu.g 2S·· A.pril e. k.
de. voormiddags l;en balf tien me:
1111 ten o.er.ta..n van bet vendo-depsrtemeat en in
het ,endll-io".. al .an den beer

A. MEIJER,
aJhier publiek .erko.o bt worden

Bet; erf: bebouwd DJ.et; een
steenen DJ.et; panuen goedekt huis.
met daorbij beboorendp, bijgeboowen r:celegen' 8811 de
ZniJ.ijde vao deD weg van BODJONG Wijk La. G.
N". 670b. thaos bawoond door de He..ren DUNEMAN en TAUSEND.
(631)
SLOET VANHAGENSDORP.

Publieke Verkoop
Op Donderdag den . 27 Mei e. k.
de. morgen. ten ~half tien ure .,,1 door· den eerateD
Hypotloe"kbouder, ten over.toan en in het loe.ai YIID
bet velldu-kantoor

te Soerakarta,
verkocht worden:

1e Een

steen~n

huis DJ.et bijgebouwen en ErC.. .
:~:~~:, i'lo~eli~~nR~BNa:. e;~~~escbe kam~ng to Soo2e. Een steenen bUisenEr:(

~:':~:r~nBI~~l:; ;~ ;:s. ~~;"::'~8~mp~ng.

te

Se. Een steenenhuis an Er:C;
otaaude en gelagan in de cbiueBBcbe
Soerakarta BlOk La. V.No. 199.

ksmpoDg. till

4e; Een steeneu hois enErt,
otosnde en gelegen in de obineeoche ka';'pong to BOarakart.B Blok La. V. No. 200,

5e. Eensteenen huiSEluEri,

¥aanJag. 19 April: Voorrekeoing v..n den'boedel van wijlen daD . arab~6r Socb Oemar' bin Said
Abdulkarim . Macarim vaneenige houtwerken (afbrask)
_to _Karaog •Bidara .door . den .' betr~kkeo ClI:eclltenr' en
.oor rekeoing 'Tan belangbabbeodenvanonui~g..lo.te
pandgoedel:<>o 00 K.angan door den pandhonder KQk
IngTjosn.

stll8Dde en geleg~nin de obiDe88cb; ksmpongte 8oerakarta BloK. La. V. No. 201.
Atl.1D otaand.. ton name Tall wijlend&t!.0hineet
LIEM BANDJAR. . ' .
.'
.'
..
,
(530}
SLOET· VAN. RAGENSDORP.

Dioodsg. 20 April: '. Vnor rekeoing Tan den • beer
GmBh.lf. in bet.endn-IocDIlI van en door S088mBn
<>n .()o enyoor ...kenio!! Tan belangbebbanden' Tan Onuitgel09te . pandgoederen .. to . Kragan door. den pandbon.
d.Or Li.m.Kimljing.

OpWoensdagdonlD.Mei e. It.

W08Dsd1lg21 April: .Voor rek~ing •• n Hnlebnft"
en 00 in bet vendn-loca..1 V80 en door Booms en
.onr rekening van· bel8ngbebbanden . v8n. onnitgetoste
faodgoedereuio de Gang Pingier door den pandbol1'
der Bell K_t Kong•. ··· .
'
. ,
~derdag 22 April : Voor rekening van Hndig
.lieu_ken to'Pengllpon doo~ P. Bogs eDYlIOr
rekening V8/l . belangbebbenden TllU O1luitgal09te pandjI06cWen fle Bebandarac 40nr den l'eDd~ 7:aIl bg

ftD

Tjaa.

.·Pnblieke.Verkoop
des .morgen ten balf .tien ure u.l door deu.

eezaten hij.

~~:r:=::n;:':;:':'D .:~!~-= t:

terhoofdpl....ts J;johljaAarla goJegen

ErC.me~ bet

daarop s1aaad
s1ieenen hois ell •. hUgel?ou'Wen.
bef;eerste
LOg in aan!louW, kadu1ruI'. bekend in Blok
So rnmmer
4O.endalnde _ _ _ 11.

~

'lIf. S.· SPBCK.
.(582)

.

SLOmVAB lI.6.GBlI8DOBl'.

1· •.·••

Pas ontvangen

sen groot fnotOur

sen 01 N EN

(58S)

voor. Heeren- en voor Kindmen
IS,sr ,ut,e,rlr_e

Zeer goedkoop.

(495)

Dop-erwt~D,

RANO TABAK,'
6'/.

ver1<rijgbaar in kiBlje8 v.. o
[535]
bij

Gedecoreerd.

'0: en oolr per \i:.
F. H. BOUMA.

QIIIVlu.gell:

de.verkiezende met BUL1'ZAK en KLAMBOE.
(SSG)
1;'. H. BOUJI{A.

Bengal Sola Hats
zeer

ligt~

Bengal Mallgoc Slicid (:hntney.
idem.
()ol. Skinners
idem.
Major (.1ray'l'!.
(Jlnb.
Idem.

•J. J. van RUIJVEN.
lJa.uket Bnkker
0, U JON G

'1'aparee ram.

(HI8)

F. H.

(547)

witte en zwart",

Krentenbrood

Engelsche . Regenjassen,

op bestelling

vaD

Zaturdags avond verkrijgbaar
bij Mevronw van Erp,

Z ee

?(~t>f

I.'

v.rscbilleode groott •.
SOES~rAN

\\TEE811UB.

klein 80.,rt met 1
klein

BIJ

groot

J. H. SCHMIDT,
zeer fijue Jj"""'.rullsebe IIerndeu
.

~O.-

• :Io!O.-

4
" 30.B. KARTHAUS ell 00.

n

Uozijnen en Amandclcn,
Pntimen in slop!l

Een nieuw factum

REGULATEURS, SALON· en otaande KLOKKEN.
Diver •• soorten spn:GELS.
Terra Cutt.. BEELDEN.
GELD1'ROMMEL:s.
KROONLAMPEN, enz. en~.
F. H. BOUMA.
(497)

Ii

G. C. T. VAN DORP & Co.

(126)
I"

Ii .. III 'I' A:\. ~ Ii it. p
.I..jEJ.''-BE8~
Verkrijgbaar.

I

B~I~~~I~~~~R, I
\...J ' ~L.....£-,-,~....l..-....&..-"''-.J-.

INHO\;DEliDE:

Brieven en andere op.tdlen over de meeBle onder·
warpeli. die io het m ....t.chappe1ijk leven gemeenlijk voorkomen. met vooropgaanda bepa.
lingen over de ge.chiktste wijze VaD
... meo.telling en inrichting der Brieyeo; betiteliogen en op.cbriften, beneveo. allerlei

,.,r,_ .. ,L,-.--,

()~

'ill!"!"'+:

tighei!l

tier men!t.ruatifl (~aau~$londen). bloetlarrnuctle HrkrjJ.~t,

boofJz~M-kt:lijk

um d-a out\'nkkehng nn

JQn~e mClsje..-r

en

te be\lJldercu.

HetlelfJe gellee!!lruidJel bt'~ta.at' onder lien naaOl van lJzerhuudimdaKioa,wijn 'fan l!abga. (fiu de qll\nqu~Ila ferrugfueul au llala~a.)

Genee!!iDliddel

\'001'

IllaoS

VOOf

f 40.

ge~~~n;:~);e~e~::~M~~!~i:n~

te. berigten dat bij is 8aogekom.en in
bot ,HOTEL MATARAM met eene o;t~De

Lc;.~'l:.iV~t~E~~3-lJ:~!. CAMEEEN,
N. MASTRODOMENICO.

(5S9)

& E ..
ill"

Eene Hollandsche

JUFVROUW,

biedt .ioh 8&n tar verzorging van kinderen of ller
Bsalstentie ia eene buisbouding.
•
Franco brieveu adre. letter K. Samoraogoche Conraot.
~517)

Pas gelost:

fT,1""'~1~W~1j~~~

fOOr

het- hQlldeo 'fatl

Hnisvendu.ti~ri.
(9U)

PIJIKE PUIKE

~

1\1anilla Sigaren, Cavitas..
\ an·Amstel.

Billijke prijzen.
1;'. H. BOUMA.

(49S)

Een bijna oarni.b.ar Boo" voor leder Lalldbl'er,
of eeo ieder (lie IHeren of 'fee nahoudt, i. het ge'il·
lUl!treerd" 'fee-lIrtscuijkundig Uandboek,

Leeraar aan de Veemartsenij school
te UTRECHT.
Geen huisdiar Do~h SOI)i't 'lau 'Ruud-¥ce of PaarJ
is !.o~r de~en. be~~a~~n Yee-ar:~ _v~~g~~~~~.
r~o·

"<;0,1-'"

~"

ui~~

""'i .... ~h

..;.'--"....:.u..-_~u.i;--'2'

..... L

te foilken, maar geeft tftveus de wijze aan

Algcl1leen Expedilie- en CommissieKanIOO\".
Voor gehee] Ned.-Indie en Enrop ...
B.la.t .iob tevens met bet bonden van. Vebdntien,
(5)
P. ZWAGER.

L '-

NED. IXD. STOOHVHIIT·ltUl~nAPI'IJ"

om

iedere ziekte die .ieu vooral bij Pa"rdell en .Ruou·vee
vourdoen op de

eeDvouJi~8te

wijze te' genezen.
Na. betlprtlking v~n iedere ,it;!kte worut e~n recept

opgegeven.
De prijs .ao dit Giilln.llee.de werk is

Het stoomschip

! 12.-

Hout- Aankap
~ G AN.)
B•• telling.u 01' alie .oorl" •• van DJAl'1'lE-HOOT·
WERKEN worden aangt;women' door den Administrateur
G. 11£' GRlBJ"ING.
Adre. per .poor 11.11, G.dan!!a.o.
.
(970)

(G I<J 0 .i

kintlerell.

de r;t-ifurt iO\'t:) v:m de Ile~ren, GHlMAUJ,.'I'-tHl Cie- .\putbek~rs te P:lojll .oil eel.lfl: sleetli, aau'\\"a~8tnde' schaal in dt! p!8a.t~ vau
Levertraall ~ehrllikt. 10 de Kintierpraktijk geeft, dezelve buiteuge"'I()o
ne 'tllHH;.ttge' ,~~_-;olgen; In P;lrij ... alJeen Jit'lll me't dezeh'fI: per jluJ.r aa~
meer dan to,OOU kinderen iue, he,lzij, te~en de, veratroJ1J.1io~ der
haliklereD J of t('gen de b1ankhflld eO','de_"weekheid \'nll het. vlceSeh,
den uitila; ,or I.et huord ('0 ilan\Cczkht, ,'erhe_s 'iaU eC:l!t:.M, enz. Het
is ",daD ook ceoe QI)(,dz,lkelijklteid in de llUlohnuJiug gewordeo en
i-edere zorgumc moedcr geert in de leo~e en in dun h~rlst twee _of
drie n~,beD- aan bare kindcren. At,lus vQorkonit, men de, zlekteD,
wurdt de- ontwikkeling ,bevorderd en, den 'edill8t ~D~r prikktld.

~·IJN.

Een nienw lior",tkoekje.
, De'i.~l!kje! V8ft L-'TUW:
L,Al7RIERKERSSAP (Partilles an
l-acll1C<inUm' 'et l.auner..ccnse) van de Heeren ,OH.D1AULT eo Cie
Apolbeli.ers te l'arijs r.ijn ,beden de meed ge1.0ohle Jekkeroij der Zlekeo en gen~heeren tl.'geo .1e getcung v~n, den ba:eat, verkondileij,
lJft~ii'~ @riel), b~bheid." keel- en IODg'll1jll~ kinkboest enz. Zij vero eel~~gC:lJ, lln-t' ,eeaeo"
lietllij \CIt ,sm.aak 'bet .voordeel de mees' oosehJ.
. JelJjLe CD., ,erzaehtende -, beat,&uddeelell, der artse~ij te beVtltteb zood('l'
e4imenkel,spoot v,ln opmm.

EN'

onder Redaetievan

I)e ...",amborStigl.~id ". genezen.
lloo Cigare.... rut C•••blS Iod,.. (Iod"che Hehoop va. ~e H....

Or.F.e. WINKLER.

.Gemi tak van, indnstrie, geen voedingsmiddel
I'IlII GRIMA[LT e. C.. Apolbekers Ie PUlJ' Z~h het .i.. wsle ..
ia inlllt .werk ,ergeten.
.....t k...cbWadig 1nld~1 tesen' Aafnborsl'gh.,d, k••lteOlUl!<, .foe.
~Blr.:ab~ti.oheliiBt. maakt
loaken .•. Daar iets ... :,,!.::..:-.;:;,.~..:t.'!:!;. MOBlolQke ad.mb.h.~, slapelOOllLeid

b"".

. ung mg;; on en a . ' - .. '

.;.

Luitenant GeneraalKroesen,
Gezagvoerde-r UUIJS,
vertrek! den 1B.o de•• r de. morgen. B bur nBlll' &~
rabaija, M.c ....ar, en de l\.I olukkeD.
De Agenten
(533)
lliAo. NBILL en 00.
StOOIllV.-

Muatschappij Nederland.

Passagie,rs voor het Ned~ Stoomschip

S,dert vijft'''. j"re" d. GRiOD1:EllDK PEPEllWORrEL STROOP

Popnlair

.•..

~eijSbeek

eo..-

(546)

(Sirop

Weteusebappelijke·· Blaadjes

.

r"

ill .

.

G. O. T. YAN DORP en 00.

le vt'rt'cni':;cfl; tlit IJI\lklc uit bet. ~unt!tj~e t:e.o1g hdwelk. Ulell door
lietzdve teg,eu Lleeklllchl. 1lL8a:!:IJI.iucll \'t~rHt's va.u el!llu~t, l!]Jr~gelDla~

practieeb "Handbo~k,
,oor alleDdie io de kennievaD. den· Wijnbelangstellen.
! 9.met boutgravnren

•

Ban. de uit~~v~rs van de Samarangacbe,

reeommandeeri ziob

.i..4-.;;:;'

N"dere inlichtingen to bekom.n
P. BUlJSHz.
J. BUi:lSELAAR te
(934)
BOERS & Co. te njvcrljahrla.
en bij den ondergeteekende te Remb ...
HUDIG.

~u~~~~~;n ~€~II:,~:~E!~I;~ :~~~l ~:::jf~~ji~R~~~l;~~~~~~en ~!{~~~,-S·i~u~~~

Minderjorigheid eo Voogdij,
·Borgtoeht. Volmachten. Geldl.eoiu!,\en en Hypotbeken,
Wi.sel., Quintantiiio;
I~t. betrekkelijk de National .. Ilfilitie en Formulieren
tot h.t inrichten van Scbrijfboeken en Rekeoingen.
Modellen voorTelegrammen, Ad.ertentien, Aanplak.
en Strooibiljetten.
Bene.en8 eeoeLijet der meest voorkomeode verkortinr,en, naineoder. lI:laten eo Gewiebteo met verkorteSebrijfwij.een eeoe. tabellariBc~e •. Her:eidiog
vande Nederlsndsche milDt in onderocbeiden. vreem·
8 f 4de munteD. ..•
. Buiten'Bamareng met verhoogin~ , ..n port.
[ 8 6 5 ] . · 0 ; C.. T. VAN DORP en Co.

'19

de Engelsche en Hollandsche taloo

Voor bovenstaande lmitenge!('oQn 1ag e p r ij zen zijn
slechts eonige exempl.ren voorhanden
(111)
bij
G. 0, 1'. VAN DORP ~ Co.

H~t ijzer en Je kIna z;)n tWt'e hel1lhafiig lloeltreffeflde E'llllecsmid.
delen; bel ('{'[:ole tilg"U aile w:-kteu die uit bluedilUuoetle l'u()lt!pruileu: In!l lWt't'Lie lO!Ji~ch en vcrsterkeuJ.
De lIeereu, G-i'.DlA t:LT \}!l ele Al,othekers to P;jrijs hc))lien -dm

8ard;

... -b d

~

BaittlD SamaraDg met vel'booging der postgejden.

KOOpIDBlls'.--:rieven;

aha • Ke '

iii. . . . Een Jongrnensch,
.ptekende en 8ehrijvende. bekeud met de ltaliaansehe
Boekbouding, gedurende rnim S j ..reD op een Eo:
gel.eb kanlo(,r gewerkt bebbendp; zoekt 68ne pltlllbing
op een Handelskantoor.
Reflect.erende gelieve .ieb te ad ....B1ieren met franco

i

andera zaken, alles in eene gemakkelijke alphabetioche
orde gerangachikt.
DOOR

lIet bel'!te tOllisch middel.

ALSl\lEDE:
Voor.cbriften bij Geboorle. Hnwelijk en O.erlijdeo;
leta over T .....tament.o. Contr~eten van onderoch.ideo

go

I

brieveo

HEKMEIJER.

BALKEN van alle afmetingen, KRO~IHOO1'EX voor
water Wiel~ll en Chiu.eoche KOJc1;'lEMOLE.N8; PLAN·
KEN, SPA.NltI1lB&" PANLA.'l'l'EN, HOU'l'WERKEN, \'oor karren
(),~lr

t.
&JmaraNg.
1\1. E BERVOE1'S
Klattm.
H. HEIJMERING,
id:
Dr. A. He OORNELISSEN to Bolo.
E. SWAVING
J. V AN GORKOM
~;ocdjo.
SOCIE1'EIT.
N amebS .het Congre....!JeBtmlr:
De AlgAmoone Seeretaris
[521]
SWAVING.

rant onder letter X.

beteekenis der kuo.tbenamitgen in allewetenschappen.
beroepen en handworken. eene opgave der nitviodin·

Tabak van Dra\jer en Ploos

HELFRICH.
De Dijsenterie . in de Tropische gef 4.westen.

Steinwijn (Boxbeutel Mareobrunl!er Cabinet V cr.eh
Apolinari. water.
(500)
B. K.ARl'HAU8 & Co.

140.

gan' en ontdekkingen, gewigtige gebeurteniBsen van aIle tijden mt)t Dauwkeurige 8.anwijzing' wasr en wan·
neer dt"zelve zijo voorgevallen, benevens eene menigte

vroeger voor .f ;

KLOlKBN,

RIB:

Direct ontvangen van
Gebruder Walther in Mainz
Von Dem,

VOOI'

nis en ieder yak: van menschelgke kennis, de juiste

Witsen

}Vedel'om ontv(lllgen:

B A.Z A R.

ztij

J. II. SOESMAN

EENE VEREENIGING VAN GELEERDEN
6 deelen groot 8° in linn en band

F. H. BOUMA.

(496)

_____________ ___

De

2

108, Ibans

behelzende al het weteuswnardig,te uit de Geschiede-

f'r~

i~?~)

...£'.

II

Belangrijke prUsvermindering.
I\ieuwellhlli!!l' 'W oOi'd(~nboek ,1311
linilstell CII ,,'etcllschappen,

,.
Diner der' Con·grepleden.
De Reglementen van orde, werkzaambeden ell feati.
a 20 cents bet exempklar, oontau til

;~t;~:ij~eo

D '[--a

f 12./I

27

Appe-lA, Kranten,

ZAM ENLEVING.

ontvangen:

pracbt'&,e borl'!!Oteu Iuet en zon··
der IH)ordetJ,

~•

(I

(499)

uu~t.

Verscbillende ~o('rt~u Linnen boorden en ~.ronchet,.
len, ,Fihf (recnsse Sokken, LinneD driU:!, Napolitaint>,
Tricots.
Eike beBtelling wNdt spo~dig en billijk uitgevoerd.

Marcobrunner,
Liebfraumilch,
Steinberger Cabinet,
Rudesheilller Riesling
Pisporter,

g.,.

en 1 vlam.
2 gateD /I 2 vlammen.
,,1 g,t
• 2

groot,

PeereD,

AmBDdeJen,

Aig cmeen Noodwendig woordenboek,

Itelroleum I'ookmachiues,

Pas Ontpakt.

RozijDell;

J 9 .April 1875. Reeeptie oar 03Dg1'ea'eden.
20
•
•
B.t
:.l1
Fancy'f..ir.
22
Coneert.
23
Bal.
24
Coocert.
:~
~:r.obat~n. en andere Vo~linpt!.

Sultane Ro.ijoen.- HollandselI Tafelzuur.- Krniden.
Azijn en gewone echte Wijn-A.ijn.
(209)
.B. KARTHAUS en Co.

VOOI' , .

ell Go.

iecler lut~t • ""sterketeJ, I. '-:aHN.erol~ I. dubbelell (jaW:!ierftl en • Hoekepan.

civiel geleverd.
(536)

Worte1en,' BJoe~-kool,

Andijvie, Spergie-boonen, Soij.boouen, Tniuboobtjee,
Bchoneoeeren, Peultj"" Chicorij. Krop.la. Brnsoel.che
Spruitj •• , Appe1tj •• , P •• rtj... Appdpent, A.opergie••
Vlee,elI in blik van 1 en '12 kilo.
Ossen-rollade. O •• on·lI'pi,,", Kalf.chijf, Kalf.·karboDade, Ken]sch. frieadel, Kalf•. gebakt en O •• eogelaakt
van'I/2 kilo, K81f~-galatine, Zwez~rlkken.
Os.ellhntopo~ in blikkeu van '12-:--1 eu 2 kilo, Boe·
ren-Kool met Saucij_je., t>prllitjes met Rookworst.
Palrij.eo, Lij.ter., Vi ... ken.
8childpad·ragout. 0.0.&-. Ka]f.- en Sehildpad·soep,
, ViJgen in plik.- ZwitBer8cb~ Kaas.
O.,tbijt-. Buecade- en Sn·ipper-koek.
Amandel· en Thee·banket.. Bitter.koekje•.
Gerookle Zalm, G"rookte Elft, gebraden Paling•
Longvi •• b. Zuurkool. Anuijvie, Bloemko"l, Snij.boonen.
Spergie.boooen en Roode Kool in groote fle •• ctien.

I

'fweede Indisch LaDtlbouw~
Congres•. '

Halve . blikjes, als:

Capllcijoera,

herzien ell vermeel'derd door NEDERLANDiiCHE GELEERDEN; 5 de.len in marokijn lederen band met
rugtitol Hoeger

lie h t e e- n d n nne .

(1211)

'I'lun·tt~ ... Gebakk.en, ~oga(".
Puddings, ,1.Slii(·s. enz.
(II' bl'steWng

BOU~1A.

Per P'·;.IIMeM """.aUa· ontvanfleu :

C->verlleerlijk Hollan<i!'l;oll

worden (I'ntt

I

·

kurken hoeden,
al. ook:

C.

rington"

~BOENTEN

Overheerlijke

Solide ijzeren Ledikanteri,

tel?enover ~R.

!

in Hede- en

F. II. BOUMA..

PaM Qnl"angen.:

EU:aERE.

OntlJangen:

H

. Z.A.It ..~

Ontvingen ·wij:

groote· enkleine Boorten,

Jagt- en. Expeditie- Bot..
tines.
(S97)

SOBelMAN & 00.

-

Marine en TOOlleelkijkers

van 5 tot 15 jaren, •.
8oo,made

~~"f.~B·l

. SOge';i$t;ordUmfJl!kabajas. 1Per lltOom.ohel"l" ,HoIIaad".:.liar-l

.

Rnord'Depot by de Heeren Gabrs. LOONQ te
., ~ria, in da vOO1'1l8ll1ll8te Apotbekeil van NeeriandP....
. .. Intllillll. biG. C. T. V:AJlf DORP & Oo;te

BUltellallllJllfaDgmetv~rhoogtng Y&n port . '.
[II$]
..
G. ~ T. VAN Dam> en 00,. ..,

rang.

:sama:

(4113)

"Voorwl)8rts"

Holloway's Medicijnen
HOLLOW.&. "·8, PILLEN: EN ZALlI'." ~'- Genarlijke Diarrhee.' ~ De

oorZake6, de.er' verzwakke,nde ziek~o 'ZOO ,erschillood.. eo de wijze
barer' "avallen zon verandel,ijk: zijnde., genn, 'un vol~Oeode rodea
van be,' belaD~rijk-, aantal "harar ' aJagLoffere. Oader Holloway', be.fiaadelioi;",al is -Ie oorzaa.k:; ,dezer _&iekte in dl1ill~roiB, gebold zal de
uitalag eveD ,guullti~ zijn,; hebij de maag. · de lever or -t:leiaer8 inp
wandeD j)e:utel ",aD do _ziekte,: il. ~,:zijac pUlen ,met oordeel ingenomen. ~D' lijo nU goOd op do aiJd~D 'der -' ondethtii,k .iagewreVeO.. beteogelen ':de Iwelling: "der bltk'dvaooD CD, regelen, ,iodere 'fer-,
kaordo werking. waaru.it: die out. ooutaat. &ide middelca 'fIrOrken
regWreeka. tot ~ef'8tttlleD ,van ,het;' juilll.e 'eveD.wis& tauoheu ~g'7
beia""prikkelb""rboid. ziekelijk. on. g....nd. afsohoiding !1SIUarIijke OD bui""'aporige I.ziug.
llOOlj... Pillea, .... /1, I S, e. /5. P.lj... Zall."" fl. 18

=
.. /5.

CheriboD W. CALISTANB. & Co. Togal 4. ~. .... ..... VOORT.

l'otabmgaBW. II. BAN! Sol. ARNOLD .... Go.

DO

.OO&NABIL

:;'8~. ~~:R~~I~~ifl'A~ZB~.D:tmsal.~:·

VAN DOllP .. Go. B. L. .DILlON '"

<"~t:o

Kapt. J;F,GllAA.DT VAN ROGGEN,
woaden.erzocbt zoN'n!.GoohteDd 18 Aprile.k.
teembarqne.ren, w.aartoe 0. 'a. gelegenheid II&III.tIBtuD
mel hti.t Steombootje PAUL dee Dlllt'g9IIJIten'l •
ftIl '. bet Nienwe' Bavankanul stoamende.

J.

(537)

D~Oo.
•

j"

.-#4

pl~ling
jcmgfie~
H W,en M. K.. E .. TlNKELBNBERG.
in deB aWovarleed

ed.

-

dom "andrie· maandeB .

17 April 1875.

· H.8.TIN~.

W. F.TlNK&L~

(640)

..

,_

gab. TAlfBllrllll.

:"

~,_,

_'-Wl,'~~

Venatwoordelijk'Red&ctoor Mr.&. ~" .. "

~:- 9. 0. T.Y6lf DOIP . . . .......,~

~ . Ulttell~o,tzI. W.-:-F.wlilon. 80 .;.,

BIJVOEGSEL

.' U.ml'oet, P•. :r., 88 j-.,

! Valentlen,

DER
..

I ....
.A.-.an
1DAlGSGBB GO.OBAIJT
.,
11
Zaterdag 17 April 1876. No. 90.

'I

V"rkoo. W.,62 ·'j.; Baa.lem .
Verveer.J.,·s Hage.
Verwey, . L •. B .• . 's H.ge, .
W~l\e, A. D .,.....;Kuy •• ohove~••

W~r~:i~'~~,

NEDERLAND.

Amat,

·aage.

O. B" ~orden.
.
_ValaDtien, M.-Ol aB8Beo, . Norden.
Verdelmao, W. F .. 2'/. : j, , 1£ott.

a,, }.

Marea1ijk (bij

J .• LeidelJ
TroQ,.,v- , . ~eboort:e- eu' Doodheril{te o .W e<erink" H.-D. H e uB. 61 j .• Am.t.
.
Gehu __ d;
.
Wiel, Wo' Von det; 67 j .• Capelle ai d IJoel.
Beek, P:Vao en B. N . Hirscb. A .... t.
Wijk, P. A.. Van der, 68. j., A~I.l,.
BobreD,, ' J . No' C. en A. C. ·Titl mar.n. Am ,t.
Winto", H . J .• 4G j • Arnst·.
Blaak Bz:. A. cn L. L .enhe" t Ad .• Rhoon,
" ' "oter•• J. R ., 50 j .• Zwoil,',
Zw.rt, P .• 84 j .• Amst
Bor!l. JI .• M. en C, A. Leedijk 0,1., H erkiogen .
Brook. J . W. VaD den 60 E. ;\1. ]<'",ti pr. aIautr;"hL Zw.rllemao. J .• 84 j .• Arnot.
Dam"A. Vao en· T. J . Vao der Wei, CI".. r1oi. .
\\' . Ib•• k, M. VaD-Pon •• D .• AlbI8 •• erd.",.
Engel;K. en J . Strieu iog. ZaanoililU.
Wald"0k. A. 1I1. -Molhuijsen. 2 Z .• '.-Rage.
Heinecken, E. W .. Goekoop Ae .• 'Goederce.I,..
Waldeck. T,. l)J.-\V.I . in:" Z .• Loo.duiu.n.
Jaoob80n. j\~ . •J. en ~I. Hijmftn•• Tiel.
Warc .i orff, A .- Spies. D .• A rn.t.
Koaap, G. V.n der eu P. KeiJ •.• r, 'Rott..
We l.,'U",. A: J. P. V.".:.....Y,," 'Vaesberge, D" Ro tt.

hprljs

lid i. toeteecbrijoen :
Want waar ' de Enropeann
I in geoallen van epid.mien de voorzigtigbeid zal
'acbten. om zoo ••el mogelijk d. beerochende ·. iekte
: ziob .ftekeere~ •• cbijot de iDlaDder ~et ,erdubd. kracht den draakmet d'e gowGdbeideleer to et...

L. G . De' ~!"gn~e, : Kr8ling'~n ,
.
.:\.lIllnera, E, nm 20 j, Dee mster,
Schr()der E. If., e D A. P . W. 'Va ll der Gr"l,dt:'fl . A.u . . t . Arend, wed. H. \'J., n d.,t- I'nn S wet, )s-H,.ge.
Speelman A'D ., S. en 1I.r.. Vall Ahi)e. AIIl". '
Hdi<, wed. ;T. H . U. dc--Lutg", 63 j., A Ol.t

Braggen, 1\1 ;

VAn

tler~H {'li dtl j'-' I ~k,

.n :. AUI!lt.

1:lromelo., A. H. J .-Ab ~: ma.IJ(l, I)" ::\l'hit.'danL
Bruyo, 'C. Dc-·Vink. D, ~ Arnl'!t erdnID.
Burck. It., wed. A. p , P . V Rq ~k)H, Z, ~ ~l ()I; ll ik~ll dlnj1 ,
. Buten:s:, C. J.-:-V-"u _H t'u ItHtt l'll : Z'J Jl i, ldt! !bnr!;!.
Dt=okers, A. O. A . A. ]ll-,:3l"b "fl ~! Z,! Alllflr. Dooremao8, H ., J .- SrO 'J r, 0 , .R.oli
Dorsten_ B. D. ,""n-LIIY" li. , A·,, ;!.

g~t;~l!·;;;~a.p~~r,~Ji~;;'\::~~" k!!t-i
::::::b!,~~. V;: go·t~~·/:" rl'.· ~i~~~ . Ua,,'.
Gran, M. IJ.-Eggt:uH.t J ~ .J Ani :::!!,

~:~~~~ M;RnW·Z~;!I:!~,Ji~.rI,~: n{;':: ;,i~J, ~IlA~j~~ ;I~,

Ha~:e~,leiJ.

L.-Rtlll)tie : ,

~.,

Be,..w~, H . G. A . Kralin gl?~.
Beukm.o , R. H.; 19 j., IV.te,","ar.m eer.
Borstll&}J J~., k in d vim C" 8 w ~ l\Iu8ssluifl,
BoteB'. wed. K G. - St.lkue~t, Am.t,
Brai"", J. fl, K le D:-. e·:1 j .: \\:,.,en,;"r.
Und.etf.:r, L . A.. ~. ) )B~Bllge .
Ch l"itl.tiuu.~s, H . G.~-.~f..et.lU W~';·IJ ~ () ! j ., Amt.it.
J)",\ lu".! rg, A.. }'. :- tUl-~~dm~hg : 5 5 j ., H aarliHu.
Damman, J, G. ; 9 w., Zwoil~, .
Dttnel~eJs, ;1. \\r. C~l B~) j., '.,- Hagli'".
l1 ieiz, A. J., HI j .: Arn" t.
J)uillkerk~\ n7 wt!d. \\·- .-Va! kt'l}burg~ 81 j., Berk el
Hl)ti eu r ij l".
Duiv" " botle \' .rk ev;""", D. lau, !~ j ., Am.t.

-

·,v.

verepreiden, op zich zelf genoeg om de eht"'lle m . al8
Ze niet heerscbtr in bet leven te roapen j -

~t::;Jj ·;~~~ I;~: j\~~lJi{,o't~~esp.
;~;t~~;-;'~:'ri~' ~I~, tJ,;o~~d'.

het opeengeboopt wonen in inlandecbe baurlen
in de chiaeecbe wijk.- waar de factoren hlcht,
licbt. en een goede .fvoer van fa.cole.torr.n
zoo goed al. geb.el · gomist worden. Men over·
tuige zicu slechta eeDB in de enceinte 'an tlt"D
Kraton, W"ar het mot di en toestand niet te verwonderen i. d.t ge beole .. ijkan nit.terveu;-

!~::~~~:·itill!;~,E~:~~~.t~~~J.~ . !:.1t·;r~;~~::~~~~:i~~'"

e. het in bewoonde wijkeo doen

1110"> C.

.J --Theu", ' . c U. O'Jen.
J\:I - Ho"k, ;j() J, R lttt
1\0 ~ \lW, .T. F! :!i J, Yoorburg
Huofl -rTn, \\ ll ud tll! bt rci ',In l. --j- eerefltem . VrouwIl K I1itJ

H~~~!~: .;:V1_~d~~Jb~;; j>~ ArD~fJlli.

• Ilt~aaD, ~l.~VaD Ore.t"bt, D.l L ~id '~IL

lWllil!dr, 'wed.. Ct.- Houw:,l.epstt:: r:

~:!~~~~ ~~~i~~~j:o;;,~~,::~I:~~::' :~:::i:~::"

\-)0

~~::~~~. ~t·~~~{;: ~:l7~~::~~ag.o.

L

Zwolle,

~:::~, ~. ~~6.~~S)I~~n~~r~;~~~ni" i;, ~., AIll~1.

~~!)ie:~~, ~,~d~I~·\V~·-::~~Jt~;O~~, Il:.~ i~n!:~ll~t..

Krol, A. M ...,-'\V",uiok. D :. Zwolle .
~Qw(Ck, 3:L C. -Van~V {'. rh ee k:J D .• AUl ~ t.
Lllgt. A . M.-l:'lerop, Z , Au"t.,
Mijnlief, J., M:.-· Noor(-'Ilr; n~-, Z t 1~ Ha w..

Keizer. '11'. G. ,N .. de, 86 i , R ott.
KepplOr. O. :E, ;) J.~ .1nUl
K eWug •.J. A ., (: m., J.1lo.1.
~oct., J., 71 j., A.~nst.

~:~r:·L.~";; o~~~"!;';'tD ~ ;•.~~~,:

•

KUB ter, M. N., ;:1 J . BG. "'op
\, ij rn e"," .

lect~jdingcIl.
(~ronillgc ll . sl, BatlJ1if\ \'i:,

l.l l:-,.j

al spoedig t ot ontbindi&g orergBat; bet ,erkoopen
van 8cha d~lijke waren en vruchteo, eDZ.60Z.-Ziedaar eeoiga p •• eervatieve middelen. waarop Solo
.. ct, trotB kan wyoen.

Het voorbehoedmiddel tegen die .iekle bestaat bier
nog bierin dat de Soesoeboenan nu dagelijkB eeo dri e·
tal witte karbouweo, laDae.D eu w;erook doet ron dgaan
tot bezw .ring dier ,jekte; een komediespel (boe ge·
meen d 001<;) da ' op ODS al even weinig iDdrnk beart
~" m.akt. al. de eertijd. io Holland. op booger 18.t
beooleD. bededa.gen in de kerken. VSD den kansel werd
toell door 0026 "foorgangen in deo geloove" we) is
waar, de Opperheer ootmoeJig afgeameekt, "B.{i zijne
tondig~

MRA,"

~,

or

R·.t r

-
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lUt!lt' lld..i5

lJordj.t:(~ ht

Lor.aiP, F . L o. a j ,. lIlet·r..
Lolofe, H. J ., ' 68 j,
M.rLene, C.• 2 Ill • • Am.t.
Matthijseo r P. A.., .6:1j .• ~~ I·~e), t .
Morren. J . G. , '. BOOCh
MaUer,S .• 90 j., A,oo',.
Niet , ~fi •• 'M. dl', 4,5 j., ScutlVeui'''!loln,
.. Nole~ T. J. C,; ~ 7 . j .• 8,'~i •• I~' .. .
Oordt, 'A J. vau. 75 i .. n oll.
PaecheD; M. G -Wiiiink.• 5.'1 J" . Wiotmwi,jk.
Pfalfenratb, G. T,.· VOII. 68 .1 . ·. ·Hoge.
P~obotl ·E8pioa ..e. w. d. S. P .'- Pi"bot. H.J, j .• '. ·Hogc.
Pu~perB., w~d. H. C.-HBring,nsTJ, 80,L ·1!-IIn.ge.
PreeemaD. A .• 73j ... Oud Be ;~ria"rl .
Ravee.t eyn. N.•. 66 .j .,Weot;.Rov.lI .
Regt,J~De, 4 j;. Arnbem ,
. Renaer,. G. ,H .. E ., 8 j:, R(,tl.
Riebel, A., 78j.; Amet
Rljke. J •....,..lIamaker. Leid. o.
RoB8e, J •. O. . Vao. 73 j .• Si ••e.
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men legio inlanders met af.cbuwelijke kwalen bebebt
lange s'he~ren wegco loopen en bedeleo; Brme drom~
melo, rli e men veronderetelt, dst binnen die inrigting
VBn de oob.omett.. bevolkiDg afg.scbeiden moeten
blij •• n. Daar toch wordt hoe gering ook. in bun on·
derh oud voorzieD. docb Bchijnt de opzigte. van dat
Lazareth h.t met bet toezigt loa n..auw niet Ie nBmen. Een dier arma drommels. met de af.igtelijk.te
kwal.n behebl, lag dozer dagen gebeel van kleediDg
ooldaao. Ie oterven aehter de ot.lI. n '100 Z. K. Pri ..

Ove .. ledeJl .

9

3paren," -

Wij Bchrijveri voletrakt geen 0 ensatie- berigt. docb
het B ~8tuur orertuige ~ich slechta l!8U8, of we met
le I!Il erk e kleurltm hebben geschi:derd. R ien '/t3t plUB
heau (p.e Ie ~ra i, Ie "raj 8e,tl fJ-Jt aima61e zoo overtuige
bet B C'st uur zicb er ook " SIla VRU uf het Laza·
roth
Ked•• g':koppi. een nuttige en wen8cblievende

Langeveld. P .-8tadttlr. 2() h Am.t.
Lobrij, G . J .•. 78 j., '.·Ha"e·.
VUD,

1c ild~

te mp~ l g aD~ . -·

Smi~h, M. O. K- Brems", Z .. A "'"t,
Vaandrager, A.-Noord.ij, Z .. .Ch.rloi •.
Vsrmeulen. C.-Overakk. r. D., H •• rlem .
Vii,., A. De-Cohen de Il '0"", D " Arn. t
Viirtbeim, J. A.-Nieuwkamp, Z, 1<0:.1..
W.I, J. Van der-Zeil.tra, Z., Arnot.

Loon, H.

8clupu!en roar verdere. ziekten8

dooh dielalfJ. zondige Bcbepoelen ve.gaten in 101 bun
ootmoeJ . dat bet niel reiobouden bunne. slinkputten
bet rnee.te bijdroeg tot' ,lien op booger la.t bavoleD

R eDS, J.-W'iHradiju , Z. ! AUJf!it
RijD, M. C. .f. VRn-Ver" e,k, Z.. '. H o" ,..
Roodzaot. G.-Za.iju, D ., Dirk.lo ud.
ROlaarde. A. H.-Uoilero.", D., Ou,t,-rw ijk
Scbalij, D . A.-Lagerweij, Z .• Br< u.~ l e u.
Schnidermeijer, M. J . - V80 flrin {l;';~te ill, Z. A.m ~t.
RA'J"e"R, t} . M.-

droogeri van stiu. ..

kende koebuideD; bet opeentJOopan van .tapels
vuil op d. pallSaro; bet in de bl oote Incbt . erkoopen ... n vlee.eb dat ann de 000 blootgeeteld

Uo tfman,

::i:~', :~' r ~'-=-~~~~:~~ik~'Zl ~!~:~~;::'lC

ci ...

dat het rioloustei.el dat hier. trourig i8, 8chijot
t. bestalUl, om aao do choler .. de broederband
te reikeo;-ran waterdoorvoer in riolen en lei·
dingon • • Ideo of ooit 'prake ie. de leidingen
dikwerf caar willekeur .ersperd of ver.topt .ijn
door modder of faecale stoffen, die. taan de 'er·
zeogende zonneatrBlon blootgeateld, een miasme

z.j~:;~~~;,~~.~e:JL ~'.J':l1~ ~~r\~~':!:r';::!~..RoH .

.Hardenbarg, c\ ,-B"on .. Z , 'R ott·.
Ha,erkamp,
A., ' C .- H e r~te !.J ~ ., ~-\.lll~ 1.
:f[oijden, A. W, Van dt' r - VHfi Eyk ; 11'1 Am'ed,
Hayse, :r... E .-:-Iaebrt·e .U ot> rJl'! .~. : Zif·rib . .,f'

g:i:~tij~. ~·.~L:'·:;;;'::!~'t.~';~.':' !~:;,~~~' D ..

dem;;;n ooo.eel mogelijk t. keeren? dan alleeu

(;rUJe illlr a, A,

H dn: (H;lL

Pfeiffer, A. F. G. ~;,-[h) l u~qtlet., " ., l1 e< lf(,.
Poll, E . A. 'Von de-Kook ... , Z .• '. H. ~ e,
Postbomua Meyi e•• A . ~ W.~,de ] H ", Z., ~ Am.!.
Raadt, M. De- ll o!~g ~lldij!; , V ., Oll d f·r k t>rk .. .';1
:R.uIlte, A . Vuo-JJ. Jough, h ., ""tL
Roe", B. )1. G.-V." n ..,rth. 0 ., '. rI. ~,'.

Doeb welke ooorbehofd".iddelm betracbt men bier om

Ni e(l orp. "
13, 12.h ....",ott.
UI1.)e, .Ph . J. ]T,., 11S4 j.! P::. : ijs .
H"II,·ml.bl'D, W. [T." 5;; j., R ot·t..
lill ln burg: wed . .f . - \Vit SiJD, 100 j't AUlillf:.

Baldorp, :a.-r E YHH~H n rrrrm \! Jt 1 A Ill~t
Gerrltsen, A ~ - ljNbrHl ,r d 01 IJ Hi L' I ~ltl\
Graeff. H. De- Vnu Oappl'lI,', l). 11 .,., I l u

voor 2 plaatsingen f 1.-

~O.-

R
. °o'sbaY.' FP. , AW. '"G. ·, noDJ.S·B .1HR· n~,:~'. dAerul.-';I.. H.B,e-t>u., AlIl d . ,fit" \V. C. E. d ~-'ttuJ i.lu !.;ll:'y J) ~ D., En k"ui I'IL~U.
.R
,.
~c.,·,
Wolf, S- de V,.ieo, D., '.-H";;,,.
Scbreinemacber, J , b',A . ell M . O. l ,ue"', . 'eol. M . A. Criellaert, J . E. fa U dcr, (i9 j ., Rot.t.

LlcvAlJ e n

Prijs der Adverte ntiE>D. van 1-10 -woorden

l2.150 por hal fjaar.
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Beereoborg.,}'. - Blauw. Il.ott.
l;3oon Hart8lDck, J. 11. B01~tH~\' uil.i l 'h. , ,\ f H11~~In .
BODmao, F.- -Lutowiroki, D .• J,ol.:
Brauw, 0. J. G. J . De -,.Rl g8i l Ca t,)!I , Z., " H. ~ t'.
()redo" C . A. V8D-S{'d.leer~~ ~' J A.lllBt,
-

•

It is erideDee of a. Doble miDd to jUdge
of meQ and things with liberality.
Wurru.

teestdageu 1l1tgezonderd.

lJ.rriin<_!d.

1daogkoe Negoro oro .eket eerst If4 lij,. d60d bolp te "
krijgen.
Zoo vertelde men ons ook dozer dageD, clat het
begraven van inlanders vrij ligt.innig .toegaat, en 'bet
dikwerf gebeurt, d.t een lijk naauwelijks eea 0001 ODder de aarde wordt bijgezet.
Eene .iekte. die morgen zal uitbreken .. doeh een
.iekte gelukkig van onscbuldiger aard, ia de. Dj~kdj...
oebe Oongre~koorts. waarvan ' oorloopig nog Diut ftIIder. g •• egd k.n worden, dall d.t meD er ' ,e,,1 .au
verwaeht, ('t goede oucce. oamelijk!) betgeen we dan
ook .ao harte hopeo .
.
Aan ,.rm.ken heeft bet 000 dezer dagen niet· gehaperd. aItijd ' alo de .kalt,. (inl. kermis) ook daaro~•
der ger.kend lOag word.D. .0 w.... ".n dozeD ' oaoht
ten 3 ure d. tenten sijo opgebroken YOO' de te bODden parada ter gelegeDbeid v.n Gorebeg M,,.lIJed. Bij
die gelsgenbeid hebben we nooit · konoeD begrijpeD
waartoe dat dolle rijdeD der Europeaoen di~ut op .weg
naar den Kraton,-eo dat door eokela beeren, die we
wetcn dat niet erg geoteld lijo op die fee8telijk~ gelegeohedan. Welligt dmt h.t balaleu de. balfjaBrlijkee l e paebt op dien geringen loot tot f..atrieren in.
fluene.ert.
Do Palmierie bebben hier ' uitetekeod voldaan. AlB
pianist beeft de beer lli,!N/IaIfIJ fnrore gemaakt. AlB
cbautenr (eeo g.dwongen partij doo.r dieDde beer Palmieri verkouden wa. gaworden!) da.rentegeD werd bij
ni et onaardig uitgelagchen. list atommetje "88 dan ook
belagcbelijk en deed denken aan ean tieojarig meu;.
je. dat door een be.oldigd mu.ijkmeeBter ""n airtje wu
ingepompt! - Men spreekt hier 'ao ""n beengaua
van onzen ResideDt eu noemt - Eel fe reed. den num
van .ijn ve .. anger... .. den ' Resident .IJfI NiIpe# 'lID
PaBoeroeBo . -

Qui "ir1ra fJerra.

Ingezonden stukkeu.
SalDarang, 19 April 1876.

M. jjn"'. r de R.edacieu,'
10 de SamarangscRe courant van V rijdag I... ik, dat
men .lch bij U beklaagd beeftov.r bet " •• b'oolblijven"
van l ee rliD 2:on der GouvBrn~; ment98cbo)eD, ter oonake

van het Diet afmaken vao hui." •• k.
De gewone weg ie. dab ouderB of voogden, 100 zij
redeu tot klag.n meen"n t a b.bbeo over be~ sobooloDdorwijs of WIt daarlDee io ,erband staat. licb wellden tot den H oofdonderwij.er. Vindeo lij daar geeD
geboo•• d.n i. de Plaat.elijke scboolcommi ...ie de bevoegJe .utori!eit. waar lij bunne grieven hnnDeD bekend maken. Worden oak dao. bunDe klag'.en ale
ong. grond be.cbouwd. "cerst dao .i. duukt mij, de tijd
gekomeo, om door mid del '.n .en dagblad de aandaobt
van bet publiek op de "are of vermeend. grieve te
v.etigen.
Ik weet Diet. of aldua ie g.ecbied. 'f Is voornamelijk naar 8anleiding van owe beocbonwingeo o'er
o~~,,()lhlilvenn al, "erlol" tlatJ 't u'iet ~fmaltHl "aJlf nail'werk. dat ik aaoleiding vind tot bet schrijyen dezer
ragelen.
Laat ODS : ,,;'1 ooderBcbeiden. VOGr be' "aoboolblijven" "IB .traf voor de meeste der kinderlijk.e . vergrijpen l u U ik oiet gaaroe deo b.ndseboen weoe.heD op
te nemen. De tij ,j .." .ijn ooh, meen ik voorbij, dab
men er een dergelijk algem. en gebruik Yan mankte.
Niet in dfzell ZiD, maar .als gevol g ,an ~veQ-geD~omd
venuim. wordt .. ocboolblijveo" door u onmenscbkundig
geno.md. Onbillijk kao de.u straf .~er ""ker zijn, al.
.e bijv. wordt opg.legd nao een leerling, die een eokele ma.&l. om groodige redeneD, lijn buiswerk 'nlet

tot stall en zijtl in!I~rigt, eo Diet ver "an d"r bet dorpje Wbippingbam. waar de koningio vao Engelancl
en de prino.gemaal dikwerf. gedurende bUll .erblijf op
VUll J:~,.. tuV.i.t-t..
Osborne-Iro,.... ter kerk goaD .
H oe uedrig wa. il!;.ar lot! - eD. tech: ue 130u de! vreJell,
i'cI · ;;·Gr:il'cnhag-~, hp!. de fries: Al efr. vlln Weelderd en ~
Of.cboon ik natuurlijk leed geooel ,an ' at . d.!! . lieDie faal yol ze ~eD sptak ,oar de arm eo. bier beoede.,.
k i n.d ~ r enJ de heer t:ll l utq, :'Ihll!P H I J ki ortere u, d6 Itec:.r en men.
langrijke plaaloen op bet eilaud geen enl<ele becooht
fc hll D.k baar. ab 't z"d lJewij8 vaD. trouw eD., \·adermio.
~~ll;~~~~~~~ B klbUt:t(: /), 11e 5rJlIgf:j '.U'I. I-;.~ rg hllijl., l}f,oeVens 12 gl' pa:;p.
te bebben, moet ik echte. bekennen dat it mij desl':t D llitgciut D. Udlht .uo warmeD ChristeaziD.
(' t Ge:l oo f, d;)'t ligt. ft n preidt jn dui.!t" rn ia der sm&rt"~
niettemin boveDmate beb .ermaakt. Wij waren, te
de ( ;C~ib~~~Cr7t;:n~) Wecl.l t'H·n eo .'ieijn eke eO. 2· lu1Ji~·. i t(!n ,ij o op
De J~ oop. d ie .~ pad VDW ba3Dt en kracht schtokt uu hp.t harte,
East-Co,",,,,, &aD land .toppende; eeo boogen . weg np'
Eeo. wrede, Qooit verwrikt troil belsche legermagt,
get.odon, ter .. ee... ijde met booweD be""t. On8 ~
ED. lid'de die reeds hier des hemeh: vreugde bf'flgt r
lijk makende over bet .toute pl~n om de koniPgiIl.
De dood nrlo!)r tijo tcbrlk j Keeo ne E! di'1thaar fer'iaarde,
Benoemingen.
NeeD. boo;tr .u:.;t- gt.D (;ot hll lr liel OQk hi er op 3.OI.lde l
V!lD Engeland ""ne .i.ite teo mBkeD. ..oegen. wij IUIB
!) ,aal~e. r:tegoe oos Goll ah u met bemellust !
Oivicl DepUl·tclUent.
elken voorbijganger - die tronwenB .Beer duIi gezaaid
In 't levu trouw gtwee5:t, vondt gij bij 't wtervon ruet .
waren op d.t godeelte --in .welke rigtiog(klJo",,~
Duizendw.rf gelukkig ba.r. wie di... woorden gol·
lag; en gelijk oedertde in.telling ~er wereld. gebroid.n ! - Maar laat ono verd~r gaan.
kelijk is. we.oNr. 1 linke op, terwijl N •.: 2 jui.t dell
N.. Bembridge en St. H elou·. greeD. Ilgt eindeHjk a!lderen weg aaoried, wa8l:0p Nr. 8 . kwam • .. en, aioh
.Ie .tad RyJe aan de beurt. Bij de asnkom.t aldaar
ergerende ann .de domheidvan 1 .en 2. · OU . dwong
:::~::, ~.~P-~:k~·' 8:i.~·'Roi:.
lJ'~t ~ierr~;i~i~~r:~~i~:~~t:~a:~j::;I~eit~~.:II~~n{!~le~~i ..tkl~or UQ li D
van de.n .eekant maakt zij den 0.1 fden indruk op den
regterymkeert te mahen. o",~at wij. bet landg<'>edden
, SOb~pm8b. O~ 'J. P.,' 82 j., "et: ~a~~.
T!.1 ° il'! ~i"":~,:lt '!(,ii1idr : lt .. ~ ~.I'.-:~(rbo l i Dg [l (j ( B~~jQ e!..'1~s), de k oofrolt::ur
n.emdeling als' Weet·Coweo . A.n . d • . kuet .• gelegen.
rug baddoD toegekeerd. W~ ..ganden ' intnee.ben de
. 80bermbeek, P. J . Van, ·Utro~hl. I
der (tr~ te kl&~: e. I.t.l.l het hi QDed",nd.,ch b .."!ltU tl t op Jav a eo
vlak tegenover,Port.moutb. i. zij d.... rv.n .eleebts vijf
Iib....le wetge.ing von Engeland en de . one.gdeuenmijJeo ,erwijderd ~ D~ bui.Z6D en ~6rken Bcbijnen. "a~
beid . d.... . bewOO"tIi ',an Wigbt, die be'~f Daf:muoiijlt
I verre gelieli. "pelkandero boo.Cd te staan, eobebben voodeD dat drie vreemdeliugen aaa .• de .k ...tenftlDd(Jun·R.i,
To.
..
d"aa1den. T. Pe.rij8 hadden wij . gewis. reedoeen troep
Seelt,K. C, 47 j .• Am.' .
'
poli.ia-dienaars op s.ijde gehad. .en . otoad o... .walligt.
8:enBtOl",- .~, ;J j.t
.T~t '{~!r'!!;~a:ij(:~~~:~:;i~~. ~.1;f:~ic::D:rjll.itr hlj de~ laDd:.'~'d
i .ieseberodorp. 10 ' oude oorkonden 10 R!J8 ge!l<;>emd,
Ilene beochuldiging .aDpogiilg totkooiDg.moord ~_
$luytmann, G .. A. · C.~Stroe8~ 58 j ., 's ' Graveland.
Tot,' gritt ie r.. bij ,1t:D. ladrud, le 1'ol:"1)ao. .( Hetnbaoll:), ' de ' am bteliaar
de, deur. Onder. weg ...genwij nit. 680e witte rilla_
~~hI, .wed~. I. 1.~G~ot, 8~ j~J:· &teeDbergen:
i~';:rd\l~er~..~~~;::~~ ..Jra~{. ~~ ,,~~erlaDdaCLJ~lu:i~ Mr~ :'1.
~'
. Bngelaeb .ollioiet tredeB,eene daaae bebol.-m IiJllda
S~
.. ~
.' AeA.r.'·w68.'.l.J.·'·21GJi.0..•u"Rok.::...
. . ....
B/I DI;;.'i IV..I.n- K ' T AAT EX ' LAND" Ii
'
i. waaht, om over de· veiligheid 'ao bete.land to waken . . b~ bel inelijgen van 000." victoria; met he' f'l'iendelij.
_ .... _u
••
.
. .
.. "
JURE ifx'~"EN. " UIWEiU.IJKE ' OPBS·
Deeteigef, didlliio laodiogsplaat6 dient, i8 2226 voet
ke groan danrombeen ~n de hl_nwe IWlht dal:rbn9a.
S...hI; lL G:;. 45 j'~ '8 ' B a g e . ·
) 1'ot: iageoitur 'der eersle kla.~t, ~e:jDgenieur , dcr. I"'etde kla~.e ~ U.
, " . laog, ' en strekt toteene aangename .wandell'.....l8, t.r~
waa dit tooD<e1 nihlemend geoabikt om op bet . tltelSf,oiJbe~b; A:. M., 83 j ., 'a Hage.
i
G. n '. 'ill ...ldt.
wljl!laarop seUlo prieeltjeB. . sijn gobo
. . " wd. Bobaly~ h.at
p:Wje . te prijkaD ' 'an ' ""n 'BDgalHb" roman, .1J!Ul' dim
~n,.' ~~ VaR, 82 j.,' Li\b.
i ~ot. , jDge8io!!~r cler twetde kla~e. de 18gtDiellr ' der .dude !Ilalle L
go_one toebehooren .ao 'e ene .tad, · beef. Byde, 100
ycioral me" tin' I!edrukt. Voortdanet6lide d~ beeJad
: goad ala Londen, .en. BrOad., waarop de in.oner8
j; ijb.land (gem.:·"
en bosch, d .... kte ik God,di" lOOyael IIOboonrIia de
Bi~weinigtroI8.,b.ijo; wantzij b""n ~unl().OOO po'
nal;uor ten toon '.preid' .010 deo .dOaamelendeli meDICh .
~.)..
=~;~~~~~e~~ .~k~:~o~:oe:d de
Ill. ge\lOBt. OponseD w.g nllar ~ ltg' QIuw-~,. waJjker teroepen,: eo genoo& tot; 8~-'
• , _ n de. droerigeo.erbliifae1en,00rhe' ~Dblik
\Ford4~)

::~~;:~, "O~·p~·~V;~'?~·~~e7i J:.
Amst.-. ·. · . ,.:.

rI~nd,.

,

J\<uIgckomcll

~rl~~::;:{fi~~~b\J~~:~'QJa.':.5U'd;.~,.O~r·.,~~;Ui~~f ~e~7(~:r.~:"

.:

.w:. •

S

) Jvg t immer. vreemddiDg uw vuet dca' groDll beroereD.
En toevai of gero"': III Daar dil kerk bot' ,'oc: e d, .l\ter ' t OO! uo 't maImer . f, d~t op del!tI zoden t roont,
fo llenk aaQ b3ar 1\" ier gee~t in btte. oorden wooot !
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sprijs
iI:!.50
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per halfja.:1r.
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Prijs der Advertentifm. van 1-10 'Woorden
voor 2 plastsingen f 1.-

ie to.t.scbrij •• n; Want waar de Europeaan
in g•• aUen 'an epidemiiin de foorzigtiilbeid •• 1
!aobt.n, om woveel mogelijlt de baeroebende 'iekte
ziob aftekeereo , schijot de inlander lIlet verdnbIe .kracht den drsak :met d.. gewodheideleer te sie-

!

l oeb. w.lke .oorbehoedl.iddeltn betraeht men bier o.m
.demiiin zoo,.el mog. lijk te keer.n? dan all.en d.,.

l' 'J I iJ t. : ' C II ~~ f \'," ,,1111

dat bet riol •."atel •• 1 dot bier. trenrig is, Behijnt
t. beet_lUI, . om aan d. cholera de broederhand
te re ik.eD;-VItD waterdoorvoer in riolen en lei~
dingen •• Iden of ooit eprake ie, de leiding. n
dikwerf taa. willekeur verBpard of verotopt .ijn
door modder of faecale doffen, dia, taan de "cr-

" " " ' . i " '.". __ • "" " ,

. z8ngendti zODneetralen

blootge8teld, · eeD miS8me

.erep,eid.n, op .ieh .elf g.noe!: om de.cholera al.
. •• "iet h•• reeht, in h.t l.,en te roepen;-

oiJ ; ) E

het opeengeboopt wonen in inlandscba .buurten
in d. cbice8ebe wijk,- wanr d. factoren lucbt,
.licbt, en een goede af.oer .an faecole .toffen
zoo goed al. geheel /l"emist worden . Man o,ertuige zich alecbts 8ens in de enceinte van dt.>n
Kraton, \Toar het met dien toestaDd niet te ,'erwonderen i. dat g.heele wijk.n uitsterveu ;-

'J p

het; in bewoonde wijkeo doan

drof,.'geo 'sn stin ..
kende kcebuideh; bet opeenhoopen van stapel s
mil op d. pfl8Sare; het in de bloote Inebt verkoopen von vle'Bcb dat &ao de zoo blootgesl . 'd
al epoediS tot ontbiodiLg orergaat; het verkoopon
.an acbadelijke waren en vrnehteD, eDz. eDZ,-Ziedaar eeoige pr••arvatieve middel.n, "'"arop Solo
let , trots .kan wijzeD.

I'Ol li,i, l:j. W.
Q<:r/. Ui,[t-r-e U

Het voorbehoedmiddel tegen die ziekte beataat b'i er
log biorin dot de Soesooboan .. n nu dagelijks .an drieal witte karbouw.n, lan.en en wierook doet rondgun
ot bezworing dier .iekt.; eeo komedieapel (hoe ge·
nebud ook !) dat op ODS al ·even w.inig indruk heeft
~,' maakt, als d. eertijdd in HoUand, op booger I.at
30vol.o, bededagon in de kerken . Van den kans.1 werd
~Qell do or 0028 H'fOorg ~Dger9 in dtm geloove" weI. is
waar, de Opperbeer ootmoe,lig argeome.kt, "llij zijne
tondig~ $clifpJeltn riGor verdere ziekte", wild~ ,paren," doch diezelfde zondig. Beheps.l en vergaten in al bun
ootmoeJ, dat het niel roiDbouden bunner stinkputten
bet m.'Bt" bijdroeg tot dien op buog.. la.t be,olen

to~

fU.J.:\.)...';~ J::" E l,IX.O':E1U' .

~et Nederh ncbch••Javaansch
Zia kw(lol'tleDbot'kJej niell W' omg0werkt en veel var..
Ul 0C r{~erJ. d001' den eer!St:genol'lDden. f .4." lei",. l '\ edcd" ".'.', ch . Laagmalei.ch Woorilenboelr_
~ ~ "o{Jrt.1amdlJ k t~n di ellste fan ben, "die naal'
; ~J~~~alhl"'h lndIC g.an of da.r vrecmd aankomen.
, _.
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~olksgelleeskunde.
Ai s

temp~ l gang.-

Wij 8chrijven volatreltt geen • " neatie- berigt, doeb
hot Besluur o... rtnige .ieh alecble eens, of we met
La tJt erke kleursn hebben geaci.tild erd. Rien ,,.'e,t plul
beau {Fle le rrai, Ie "ra i ae"l eft Q,.'mable ZOO overtuige
bet Dosluur .ieb er ook cen. von uf bet Luar.th (lP Kedong~koppie een nuttig • .eo men8chlievende
:~ ~.""11 ;,:",G' lfl. rJRn wp! ~ ":> n (\r!(1in ~, Uagf;!Jj)kfl toch ~iet
meo I"gio inlanders met af.cbuwelijk. kwaien behebt
laoge s'iteeren . wegen loopen en bedel eo; erma drom·
. m.I., rlie men veronder.telt, uat binnen die iorigting
van de oubesmette bovolking afg~achsid.n moe len
blij.en. D •• r toeh wordt boe gering ook, in bnn 00derboud voorzien, docb sebijnt de opzigter .an dst
Lazareth het met bet toezigt zoo nMUW niet t. nameD. Een dier arme drommeis, met de aftigtelijkste
i ' kwalon behebt, lag dezer ' dagen geheel van. kleeding
ontdaan, Ie ot.rv.n ac bter de stall en van Z. K. Pri"s

G. A. K: A l ' " b c, D. ont wikkeling van het kind'
wlur hche.nm ~ u g-ee"t: handleiding voor moedere.
1e L"wene u.lgaf.
/ 8.Ri c h n r dUn r w 'e 11, Guide in tbe sick room •• 7.Dr. C, E. no c k, Het boc. van den' !1ezotden en
;.~L :j tk H I.I('1{0 :J l!ien~c b . .Naar den 8 ~ten drl1k in
~ck uopt~rQ~ form \'oor OD~ Jaod op nieuw hewerkt
~ou r ~r. :N. B. Donkeroloot, Met boutsne.Jlgnren.
~ e dr uK.
.
, 9.D "".ll n.3 r d II ell wig, Die vier Temperamente
bel KlDd eren. I:,," .A.cu"erung oDd ibre B.hendlun g. l.n .E ru tJ hUhg ulld Stbule.
• 2H u I p. I n .~ 0 0 d , t "t do dokler komt. Uit het
gel ,.ch m) \wlaald door Jonkvrouwe 0; met med:'
werklDg "Oil J . ·W. Schu bar t, .
f260
;)I a v r: o. U If H. S. K ii b l . r, De . lichamalijke ~po
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~~r k ""le l.el~,.of de onlwikkoling van den geost en
;~:. ZlfL\~,Igt~n! In . d~ \'ersdlll1ende tijdperken .vaD den
li~lH!.~ r'lJ.K:en leef"l.U d . N~llr bet Hoogduitsch door F.
A . G. , Uolt k.m l" 20 u'tgll4f .
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' 8.75
Dr. J . ], . OSl a nde r, Yolkegon.eakunde ofeenvoQ..
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"· 4 ·~
De v olk 'gene o sheer. Raadgevingen ' en w~aro
Bcbu\1'ing., 1l bij gewon. onge.teldbedeDeD ligte won_
den, h ello . eo.... ok"" ter .h.waring .."n. be.O/dering
der gt!wndhcld . Ve?zameld .uit . de .:.: werken '4'0 · de
~:r~~~;i:l,te genccBkundigell. N';~rhet Hoogdllilsoh.
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l u da Samarang8che couralle van Vrijdag 106 ik, dat
men .ioh bij U beklaagd heaft ov.r het "sohoolblijveD"
van leerlingeo der GouverDl'mentlJscboleo, ter oorGko
van b.t niet afmoken .an hniewerk.
De gewone weg is, dati oudere . of voogden. zoo zij
reden tot klagan meeneD te bobboD over het soboolonderwija of wat daarme ~ in v.rbaod steat, zioh weD-.
den tot den H oofdonderwijrer. Vinden lij daar geen
geboor, dan io de Plaato.lijk. scbooleommi.. ie de be-'
voegde 3utoriteit, waar zij bUDDe grieven trunDen begeDd maken. Worden oak daar bnnne klag!.en ale
ongegrond beeobouwd, ' •• ret dao ·. is dunkt mij, de tijd
gekomen, om door mid del .an een dagblad de aandacb.t
.an bet pnbliek op de war. ofvermeeDde grieve to
veatigen.
Ik weet niet, of aldUB is gescbjed. 't Is voomamelijk naar aanleiding van nw. bescbonwingen over
"scboalblijven" al~ gefJolg van 'I uit ~ afmaltft "aPl /tuU.
?cerA· J

oar; iK

ti.~uiei(ijo~

",uu

~o~

;;c ~

ilt:i£, ~jn:JU

•

..lObO.

regelen .
LMt on8 .. .,1· onderscbeiden. Vo~. ba~ ,,soboolbliJven" al. straf voor 'de mee.tt. der kinderlijke vergrijpen eou ik Diet gaarn6 den band6Cb~en weoschen op
ta nemen. De tijdon sijn ook, ween ik 'oorbij, dat
men er een dergelijk algem.eD ge bruik fan manl<te.
Niet in deztm lOin, mAar als· ge.volg .. an bov8ng&noemd
.erzuim, wordt "eoboolblijven" door n onmenschkDDdig
genoemd. Onbillijk kao d.l. etrar zeer &eke. oijn, ala
... bij •. wordt opgelegd aao een leerling, die een eDkale maal, om grondige redeneu, lijn bniowerk niet

tot staUen . ijn ingerigt, .n niet ver van daar bet dorpj. Wbippingbam. w~arde kODiDg'n van . Eog~land .
en de prins·gemaal dlkwerf, gedDrende bnll .erbl\lf 01'
a.borne-ko ..., ter kerk gaan.
H oc uedrig was h:un lot! - en tech;· de Boo des H~JeD.
Of.cbaon ik natnurlijk leed govo.,1 .an. al . do beDie h.al \"01 ze:~eo Iprak voor de arllleD hier beoedell,
langrijke
plM!sen op bet ' ail and g""n enkele be_h.
~ chll Dk bur. ab ' t zad bewijs un trou'K en \"adermio..
te hebbeD, moet ik .ebtar ·bekennen dat ik mij deeJo~Il D. u.iCgclucn 8chkt vall warmeD. Chrilltenzin .
(' t Ge.loof, d3.t ligt vtnpreidt in duhternlil der .marte,
nietlemin bovenmate heb varmaakt. Wij waren, til
Dc hoop, die 't pad 00. baant eo. krac.h t schnkt aan bet harte..
Eaol-CoweB. aan land stapp.llde, eon boogenweg DPO
EeD vrede. nooi t , erw.r ikt trotl bel scbe lege rm,st,
getreden, ter ....re.ijde met boomen beiet 008. noEn liefde die reed! hier , 4\et hem eh vn ugde bngt !
Iijk makende over. bet stOllte . pl~n om .' de konlDgiD
De dood verloor zijn Iclui kj. g~l! n nec& diq.haar ur'I'aarde;
Neeo~ hon;er ru~t genoot haar ziel ook bier op urde!
V!ln Bngeland e.ne vi.ite te makeD,vroeg~n ' wij _
o zaal ge, .:eegne ODS Go d als u met hemellnd ~
elken voorbijgaoger - die tronweDs .zeer dun geud
In 't lenD. t rollW g~wte! t, vondt gij blj 't Iterno rU8~..
....a.en op dat gede.ll. - in welke rigting o.&J~
Duizendwerf gdnkki~ baar, wie die- woorden gollag; en gelijk .edert de iDltel/ing •.der wetel.d gebmidon! - Maar Isat ona verder gaan.
kelijk is, weps Nr. 1 linkB op, terwijlNr. 2 jnjat 4eu
Na Dembridge
St. Helou'. grean, ligt eindelijk
anderen. weg ilanried, ...arop Nr. · 8 kwam, en, oieb
.Ie .tad Ryde aan de beurt .. lIij d. aankomBt .aldonr
.rgerende aan de domheid '811 1 en 2, one ',dwong
van den oeokant mllakt zij den zelfden indruk op daD
:-egtB9mkeert te · mueo,. omdat wij be~ landgoed deD
..e.md.ling · ale. Weol-Cowea. Aan . do kuat g.lege~,
.ug haddeD toegekeerd: Wij l.gandeD . iotasooben d!,
vlak tegenover, Portsmouth, i. zij daarvan -lilecht. vlJf
liberale wetgeving ,an Engeland .• nd.e onergdeu_
mijleli verwijderd. D.e hilizeD .~nkerken .cbijneo, van
beid der hawoliere .an Wight, die. be~ .~.r uatlllu'lijk
verre gez;.eil, op elbndera boofd t. stea~, en babbeD
.oliden dat drie vreemd.liligen &lUI . de kneteQ roadoeel ,an. de .Io.acbouwere in ..• • n poardeDopel; In bet
d" aalden. Te Parija baudan ...ij gewia reede een &roep
bogie der vorige ee .. '" w""RyJe niet. me•• dan .en
polioie-di.naar•. opsijde g.bad, . on ' stond ODa .welligt.
vi88cha!'6dorp. 10 oode oorkonden 1I1 Rys genoemd,
eene beeebnldiging <an poging totkoningamoord .,oor
w~rJ b.t: onder de. regering .an · Riebard I I door de
de deur. ODder weg BIlgeD"ij. nit _
wiUe viIIa_
}"raD80beD verbrand, en v~rkreeg sedert eene militeire
Eugelacb .ofticierke<i8o,8eae dame behW~ IIijDda
waeht, om ' o.ar.de veiligbaid Van het eillUld te wakeD.
bij bet in9tijgen. van eene victoria; Ulet bet .vrienda\ijDe Bteiger, ~ieals landingsplMt.. di~nt, . is . 2226 voet
ke groan daaromheen .on . de blllBowe looht daarboweD.
lang, ' en atrelit lot eon" IIBngename ' wandelplaala,ter·
WIl8 . dit too... el oibJemeod. geacbikt om · oP . beI;. ~
'w~ldaarop IcU'sprieeUjaa aijn ge.bonwd. · Bebalve .bet
p:aatje te prij~en ' voo oeD Bogel8ohe rom .... , mur cia
gewDne .t08b.booren.an oene .tad" heer. . Ryd.., 100
voo....1 met tint gedrnkL Voortd.neteude ·doft beem4
90 boeob, . dankte ik God, .' die _ ..eal sohoone iDde
goad .us LOlidoD, e.".De aroade, WMrop de i"won8....
nie!; weinig . trol80h aijo; want lij beef. ban 10,000 p.
DAtunr ten .toon ·'p...idt . ~ d,,~ dollllDelendllli . ~
~ gekost. Op onsen:weg nw ~ ligt . q.or.~;. .,aJi1l.
roepen, ea ~ 11M cr-""enadifIiDg-.'
_ D d e droevige oferblijfeelen '~rhe\ llQ&eDbhk
\lYiiril ' ~)
>

~I, Yoik.geG ••• konde. Ni.nween eBlivou,.

~:'l,o' om . d• • m....te a.iekt6DBPQodig en

m.kk ., ~k t• .gorden.
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Ingezonden stukken.

M02:t immer, v reemdeliag uw voet deez' g~on ,I beroereD,
E n ~toen,l of gU"<I£i D. aur di~ kl!r kbo~ ' ·OClt:U, -:Keer ' t OO~ no ' t marmer .f, da.t op de~!l zoden troon t ,
.En denk aBO hallr wi er geest in btu;- oorden wQont!

~li qe ;n it:del8~ ·en raaJgeviDg')O tagan ·de kwalen en

~'hls~nijdersJ

l )LLU..d.X l ' in KOJ//)'}{ .2e rnt is.
Lij ·H.· O. T. .VA:N DO-Hl~ en {~o .

.a

Mangkoe N egoro om teker aerot
zij.. dood bllip te •
krijgeD.
> '
Zoo vertelde men ons ook deter dagen, dat bet
begraveD van inlandars vrij IigtoiDnig toegaat, en het
dikwerf gebeort, dBt een lijk ' naanwelijke .... o.el onder de aarde wordt bijgezet.
EODe ziekte, die morgen zal uitbreken,.doch em
.iokte g.lukkig .an oDscbnldiger aard, is de Djokdja, '
sche Coogreekoorte, waa""n voorloopig nog niet anders get~gd kao word on, dan dat men ar .eal van
verwaebt, ('t goed. 8UCeeS namelijk!) betgeeo we dan
oak van bart. bopen.
Aan vermakeD beeft bet ODS dezer dagen Diet gehapa,d, aUijd ' ale de .kalen (inl. kermia) ook dearen"
dar gerekand mag worden, en . " ...."an d.&en oaobt
ten a ure d. tenten sijn opgebrokeo .oor de ta hon·
den parade ter galegeD beid van Oa.,6eg M·..Ioec1. Bij
die gelegenbeid bobben . we nooil kunnen hegrijpen
waartoo dat doll. rijden der Europeanen di . nt op.weg
Daar den Kratoo,-an dat door eokele heeren, die we
w"ten dat niet erg ge.teld zijn op die ' feestelijke gelagenb. den, Wolligt dat het b.lalen d •• baItjaarlijk8el e paebt op dien geringen Inot tot foostvieren in·
fluenceelt.
D. PalmieriB bebb.D bier nitstekend vold.an. Al'
pianiet beert de be.r Hirlem<UOn furore gemanl<t. Ala
cbaDteur (aen gedwong.n partij doordien de beer Pal·
mieri verkoud.n was geworden!) daarentegen werd bij
ni et onaardig uitgelagehen. Het .tammetje was dan ook
belagcbelijk en deerl denken aan oen tieDjarig mei...
je, dat door een bezoldigd mn.ijkmeeBler een airtje Willi
in gepompt! - Men spre.kt bicr 'an een . beengaan
van onzan R eBideot e .. no.mt . Zelfa reado deD nllBm
van .ijn ver' anger..... d.n · Resident .",. Niopa .an
PaaoeroeBD. Qui ttil'ra "erra.
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