An. 1870.N\ 102.

Zaturdag 1 ·Mei.

•

Verschljnt dagelljks. Zon- ell ~eestdage .. nitgezouderd.

It is evidence of a Doble miDd to judge
of IDeD Dod things

with liberality_
WEBSTF.11.

J

.~bonllcmenhp .. ij§
gehecl Nedorl.-Indi~ 1,15.per hal(jaar.

,"'oor
"
Nederland

Britsch-Indisehe toestnndell,
v.
Het spoorwegnet in Hrit8ch·lndi~ om~:at \J. hoofdlijnco, allen be.tuurd door maatschaVpljcn ,he rellt.egarantie vantl~n staat bobben. De eerilte, de
Ea..t.I.d;dd-lijn, v,'rhindt Ualcntta Hiet de
vlakten van Punjab. De tweedc, de (;,,,,,i
Pell;"•• t'i,. bopt van Bombay naal" Oalcutta lloor
hare verbin,ling met ue Ba .. t Indian te Allal,abad
en vall Bombay nuar Ahdra. duOl' hard verbinding
met de Madrll.Blijn te Kulburg'l. De ,lerde Jijn i~
d'JMao.raslija, waarvan Je. verilehillende vertakklngen de Al'abii;eile met ue Bengaab:he golf ,ereenigen. De 4e ia de Sci.de. Pun/a." M /!dhl.. ILJ~.
uie vele dlemten bew~gt daar
scbeepyaart III
,len Benecten·Indu8 rele. moeijelijkhcden ondel'l'iwli
r cruer de Bomoay Barod(l ell Cel/frai
de
(ireat South.tn/. oj .lililia. de E'a .~ten". [ie1lyai) d£~
Cit Rohitkhwttl en Je Hjn van Oarnalic. AuJ~l'e com·
lJlUnicatielijnen werden geheel door den ,bat aangelegd, zooah de Caleuita en S(l"(h.fj.~.tefil. de JYo,'th,erfl ,en de R'1./puotll,na. VolgBllS otficide opguven
beslaat het geheele spoorwegnet 5 204 m~ len, waar·
V,1ll 5.136 mjjlen aan rr:aatschappij.,n en
tiS aall
den ~taat behooren. In aanleg ~ijn nog 2 ·lAO
len, d. i. 940 ll1ijlcn van verschillende ll1aatsclinp.
pijen en 1.5[3 van olen staat. DJ uitgaven aer
ll1aat5ehappijen scdort 1134J- 1872
11 ;.l2
millioen gulden. De inkollloten
1872 waren I I i millioen en
llltg:lv<ltl f 41
mill!oen of eell batig 501,10 vn~ I 36 :nillioeu. D,~
o
pa8'"gier;, lS,940,5SJ llI
uragtelL I ;'4 millioen ct-'. Ten· v:-rvolije yau
tlieue nog
<lut bet spoorwegnet in 1871 (i8,5l7 I(eeruploijeer.
uen telde, \Vaaronder 4.852 Enl"opcanen. De SpOOl'·
wegongelukken beli3pen in ,bt zeHde jaar bet
getal· 548, waarvan 314 JUOI' olieI'eU vel'Oorzaakt
wer(len. Daa'renboven stierVeli niet ulinder dan 110
reizigera aaU een aansteke1ijk~ zi~kte (cholera, pe~t).
Zeggen wlj than~ nog ee·l w<)ord van den handel.
De uitvoeren van Karratchi, Bombay, Calcutta, Moul·
mein, Rangonn belicpel'l in 187l f 808 millioen
en . de invoer f 585 millioen. De ,tand Van zalien
van 1866-1870 in Europa!ie! zlcil ook ill Britsch-

ue

vergelijkt met een vorige officide opgave-41,501
Echeven metenue 5,612,20[) lonnen·-dan ziet. men
dat het aanta! schepen bijna stat.ionnair gebleven
terwijl hetaania! lonrien hijna verdubbeld is. Na
opening van het kanaal vall Sue7. io in de
seheepva'lrt" woals overal, eenlge veranuering gekomen .. Zoo intusschen de haven van Bombay 10
s(ovmdagen .Iigt"r . bij Europa Jig! dan die van
Caleutta, het spoorwegnet is bijzonder gunstlg ge·
legon Vaal' de laatste plaat,. Men tell Hleehts 560
mijlen \'an Calcutta naar .\llahalJ,.d, Let vereeni·
tus3chen den Easi hdian spoorlVeg, die de
uool'dl1lest,e1UI,e pl'ovincies ell Pnnjab doorilnijllt. en
de IIIrli!!!!
ter\Vijl de afota~ d van Bornuay
uaal' Allailub"d nie.1 minde; uan 85!J mi,ilen hedraagt.
Na de opening ,an bet kanaal van Suez bebben

.r

verschillen.
In ·18'12 waren 45.885 sdwpen in de "aart, melende 8,333,638 tonnen. Wanneer men deze eijfers

FEU·ILLETON,

Je havens zooals Incn weel van

~\'ii~3t'l

Baideonder. waran doed, dria ~rootouders· rustteo
op het kerkbof .all het dorp, slechts de. groatmoeder
ven maaders.ijde wa. hoogb.jaard meteane gehuwde
docbter naar een klein b.s.i.cil dorp getrokken, WIIQrvan Margareet den n88m .niet een9 .egtmeer. wi.t.
De bnrgemee.ber .verkla",dd asn N ikola, . toen doze'
. zicb tot den burgelijken . echt ."aameldde, dat bij al·
than. een attest ,an bet· hestnnr van. gind.cb d"rp
inleveren moest,· w8l1rnit bleek, . aRt men. daar d~n
nasm,'er o •• rledene de~ uit.indoo konde .. Nog dien'
,."lfdell dog giog· een . brief weg; erverliepeo. twee
an"stvolle weken; toeo kWllm bij oogeopeDd .terug met
de \ermslding 01' bet. adres, dat eane pl....ta tan den
opgegeVoo. naam iu ~ehdel a ...."nland niet. te vinden
W88. Oogenhlikkelijk gi?g Nikalll th~n. ~.elt'. op reis,
"p"llrde geld noob moe:te en food t>mdel\Jk de pinata.
De owle. half!llinde 1'..,loor moest in de 810rdlg goboudo.D.8berflij.ten veraebeiden dngen. lang >oaken, en
Niko! .. bie)p hem. Io't .eind yondell zij .in een nag
in de vorlga OOIlW. aaog.9legd ...•"gister deo Daamen
den ateri'dag der Onde Vl'eUw. Nikola.ontriog dat attest <lD .!<Jog ep de atoemooot den ll.i.jll af Il\lBr .gn
ge.tli>fde. Nog was .heteven tijd. amdevereiscbte af·
. kondiging en het. oowelijk v66r den dag VIiB . donal.
1IllIlsch te. 608ft pI.&fIB· hebbeU. doeb d.ar vond . bij
Margllretll. ill heete kom:B weder; de vele aebokken;
we!b' Iii . . W~. de
dati

ansa..

i\-IU:U_lstn,nd ~~edn_l·enclt,~ de-Inaund Mei .•
5 Mei
12 •
20 ,
28 ,

OaK IN GROBM.!.N tloen zich gov.llen van cholera
voor. De ..s.i.tent-reBident heeft althaD. 200 fl •••• hon

choleradrank Bllogevraagd.

- Nieuwe Mal1.u.
- ' Eerste kwartier.
- Volle ruaan.
- Laat.te kwartier,

-'~"l!ltlr:d.l1d"dl-JII.1hiCh6

n" ROULETl'l'J TIl DJOK!)J.!. hooft gelu' gehad; .ij
heeft den () aondeclbouders / 10,000 ol'g~bragt.

Hpoorweg-lIitllotnhIlVPU.

1,IJN SHHRAN<l-VOIlS'I'ENI,ANDEN-WIUEM I.
"t~r~,r.,h: VOHI~ .1--"' .11 ... u"""9

'UlT SOLO verllcrueo wij dat de choJera nog geensE.iUB Ban !let miuJerSi:: L.L

t,.'.o."" ,,'n,u

SPAAR- en BELEENBANK
Snmar8l1g.

Ged. de maaIL,) AI,ril lS75 i. tel'U,geu. / 52482.51
I
'iugl:llegd 11 45518.35
Derhl\h'~

f

6964.16

een gouoegen te

d~ cQmpotJitiBs vall dan beer Sauvlet Jul;elmar.:clr.e
eo
du Bal (wills) cO de' uitvoaring d8snan- zul ..
len wij voor It OOg2Dblik niet in beschouwlng tredeli.

1~(l -rerne

Postkantoor Samarang.
d~

ill~elegd

OUB

Diet tot boor regteo; blijkboar .erkeerde de beer Sau.
vIet onder den indruk van groott:; vermoeidheid. Over

S a.m a.'a. ng.
"an

26 April Het i.

kunnen nederscbrijveu. dat hd cOI.ce.rt door den beer
SauvlcL op den 23eo dez~r gege\'i-m~ l.eer volullan beerto
Dd huer Saudet werd trouwens hij lii~ c-oneert in
E~ dvr uitst~kend ondolabmntl door het orkest, onddf
dlrectitl van den hear ~Iarku8. Zelfd de moeijelijke hoortipari ijell ,lieten DIet to wans,cben.
'Van d'\~ !hie door den concertgever voor piano' aIleen \·{)orgedragen atukken, vQldedf:'-D OD8 de WOols van
Obopin en, de 1J!llpltide \'30 Ja~ll. De zeer urilj-llonte
compositie Lupotlca de ie, re/lle caprice 'van .Raft' kwam

.r

Stlliliflg

llletJr teruggenomen do.u

BUHil,

Constanti~

Heeft rle he.r Souviet ulj ,erBchiliende geJegenhe.

rnyelso4ff Mail,

dell het publiek -met rie DleesterWerifen van Beethoven
ell ~IendeIB8olU1 doen keulJiH wakeD, tot Oli z,eD , apijt

,.riu. L-Ill.t.n,yia. 1\l_uutolI.I:Ciou",,,' ell

heeft de heer CoeneD, dio zieh als violist tooh op
~

..

,lr:u

13

"

10

ell 22
toi:Z
ell til

eu 18
15eu;!:Y

1

en;.n

geen lllinder gUDi'ltig starodpulit 1111 weoschen gepl-.atet
te zien dan de beer So.uvlet hier als pianist inneemt,
da,oraBn DOg niet voldllBn.

l<uI7

t.D.?-i

N og steeds i. bij

Sluiting va" de i'ransck" MIl;I,
viR. BaLu_,"rja en

14 eu 28
11 ~ll 2r.
6

9 ell 2
Cll 2u

~ingapo~~e ..

~,

September
October

17 ell 30
17 tIl 31

~{N"0.ewher

l,j, en 28
Ii: ell 26

llt'el!mlJcr

Dt! Inndrll!lil 't'eroo!'defJlde in zijoe
zittin~ VRD heden de vOlguDd~ pe:aollec, allelJ betlchulJig:i r$U overtredingeu op h~,t r!Jglew,-~nt Villi de

I'>Hdan:,:: en A.1:.chin.
..~ ...

.r\..t:cbiu
Den 13den ell 23~teD van elke rnaand,

Pu..lsllc:'.

Prin".nall.AJer-Bo.llgie~.

f :1,000 boete en 3

to~

Den ;idell' vau. e-lke Jllaad.
rreJ(ltI,- Bet:o,uu;, lieukoeleu. J.~,uJa .. g

NaTal,

~jboga'l Baros, Slngkel. NiQ.,~. ell

maanll~n

gavau ..

genisstrnt.
'IOS,Jli/o tot- 15 dllgt:U gevang6oiastra.f.
DI;J: derdd beachuldigde, 'Sl1rij{J, wenl wegena geLrti!k

aau bewijztm Hijgesproken.

Allftl.u.hoe.
Den 29steo' ~·an elke. maa.nd.
lU.llutok e'n _Pn.lern.bn.uu·
'Den 17den van elke tnaand.

RA.,D rAN J'C8TITU:.

l\lnlut!"'l~nr. "£irnor-,Koep.u.~ t"'11

.t.~

l\.ioluhh:ell.
Den 17deD van elke maand,
/\.

i,I,-~hin

met

elk~ EIll!el~cl\{'

en

FrM",ch~

m:\i!

Sluiti .. U doer pakket.teu _~>ii het p.,. ... t,kantoor te ~alDo.rH.ll"'.
Om de \lost ~les

D.amiddag~

.... We:!t

te 5

ure.
B ure.

Voor l'ost'Wlssel!J van 'smorgens 9 tut 'smid,lo.gs 3 urtl, (de ZOllo
eo }~eestdagen wordell da.arvoor, Diet gevaceerd.)
Voor het frankeren en aa.ntee~eneD van briefeD, elll.. ran 'smorgeD!J 7 tot • "namiddtLg!l 5 Ute
Samarang den 26en December 1~14,

De Postmeeste-r
H. A. KLERKS.

toestoud

rucutbaar

mogt

wordeu;,le
n

rree··

:e~ij~:t z~~:::~IJ~tiw::~e;~a~t: d::t:: V::!~~~de,h~:~
'ZQU

Uh}li

zijn zoo' meo hBar tbBD6 vcrontrust-

burgemeester noch hij het .. verbond thans .oltrekkeu
mogten; da.r Margareet ~Iijkbanr Diet inhet vol:e
bezit hart:lf, gee8t:ve~UlogenB en dUB buiten staat WI1B
om ,eene in. d(-~n w~tte_lijke verklaring, Df t~ 'leggen.
~~i~OI:o;:::d:Dd::ze~~:r tdoo;::d::; z:~de~:O~,~:e;P:::
moed _Diet_; verlor~D, ,: jongeman! ik weet, h£>!U8S, waatom
gij.zooveal haast.maakt, en ik.b.loof. n, .0000 . kranke
ook na bare hel"S~elling. met· raad .en daad. bij te.taan,
voor. h~t tegenwoordige kunt gij niets doeD; .ertrek
geru.ten blijf h.talme mei.jegetrouw."
De, dag der Bobeiding kwam. Nikola. va,t. degIoei.
jeDde. ban.l .ijner broid,die .bew in. dekoort. wild
toelaobte en uitriep:. Wees. ,v..,lijk ... Nikola;morgen

trouwen wij 'immerB.' De btuidBkraDs lS gereeJ, ,in J,t

.Herboscb. ~t bij,gij bw:eet

~e!,bij 't .butje ginder iD
~:!e;::!;.gt.is.:e~e~e v:'~:~dinegn :.,,:~t,,;:=~g?:o':[:':

berf.t.l .... u de oaohtegalenni.t. 't Is .cchtor toeb
waar. Zie. daar dBllaen immer. de licbtje.· ook. danr,
mij. digt .• aor 't gezigt.

b.elll niet

uali

i1~

UOgtH; ZIU

stelling

GEZELSCHAP.

~een

voIg~,

eo het tot twee.molen toe ho.ft. doan

rQorkumen alsof hlj het yf!heeli Ooncert A· dur van
Vie.uxternp8 speelde, komt het ons w,enschelijk' voor, te
doen Wilt de heer COdnen - om welke fddeneri dan
ook - hedc nogelateD, namelijk bet pobliek VRn een
u '>'I ~tlol~pUllI,- u,;. ClpUiJ"

UIHHU~ii:.~Ti,

Ongelooflijk mage het schijnelJ, maar toeu i. het e~n
f"it, d.t jl. Vrijd.guvoud bij bet .pelen Tao bot bet·

santol bezoekers Y'au
Smiths: !/fzeischap waa gi:!teren zoo geriog, dd<t de, YoorS.MlTll.'S

..
morgens
te
.. .. Zuili (met elken spoortrcin) des Ill\.. ~gell:i
6! ure en des Viiormiddagll te 11 ure.

boar

aangegeven, dl\t h~t concert slechtB g!3deeltehJk wordt
uitgev-oerd, met bepaalde opgave reetk gedeeite tal worden teo g~boofe gebrBgt.
Daar d~ heer C08uen dit door meeaters gegeven voor ..

l\JEN- Bchrijft one uit bet {ii~lrid
d,,!; de
JUDge padi, die te \"tlld staa~, groote
heeft
nan wute ... Iudien hierill' ni~t apoedig 'foonien wordt,
vree~[I

B.llUldi!! d. praehtige ,;001-

.teeds UJet de gr"otsb u/suwkeurigbeid op hel ..program

Op 27 Mei a. s, .01 voor den

Rao.,l van J uBt-itie, alhier de zaak \y()nJ'en behttlHleld
vall'il., b:!6chuldigd van gelden te bebben ontvreemil
bij eell firma- albier, waar hij in dienat WilB.

Den lsten ~·a.D elke maand.
il.tLu4Ije ..... uftf!lill .,u I:h""·~nn.
Den 2e.!lten van elke maud.

00"

COllcert:m van MendelsB;lhll en B~ethoven, concerten
die ter uitvoering worden gebrB,,!t door sllu artiBt:en
die aa.nBprn-k~n willen doen gelden op eeni~en DRaID
als ylolist.
Insh'l(le va.n een ilezl;'r juwetllen uit den, zoo rijken
Bchat der' vioolmuzijk te kiezen, bro.~t de beer Coe..
nen OIlS in zeer kortan lijd voor de tweede maal eleob.et
een ged'eelte ,van bet concert 'E dUT van Vieudempi!.
We1 is waar komt bet VOOf', dat wannt,er groote
met:steti:~ "er8cheid~ne mait;ln iu den loop --ran een con ..
cerlat"ond cptrecien, zij VRn eeu of aDder concert
slecbh e-en gedeelte voordrag-eDj maar, door bell wordt

IJA~I)H.!.a.J)

;:~g:'1ij~: t~~e:ij!ij\~ed~:.e~e::::l~;eo~e·:~t~\O~nh°",~!

(Yen.Ip).

voor Z p1aatsingen f 1.-

nopel en Odessa l'egtstreek,che betl'ekking-en met
Iudie aangeknoopt. Uat tlil vall belang "'''3 blijkt
alleell hlcl'llil, dat Bombav in 1872 voOr
10 millioen uaar de Adriatioehe 'zee nitvoerue. De ]login.
gen van d9 i{1l3sis"he RegerilLg zUn steeua miolukl
enh~re stoolllschepen op Indie hebheu illechts cen
kort bestaall gelJad.

hat haRr dood'

lVlargaretha.

..

ue

mu'

Inuie gevoelen.
De haven vnn Ualcutta is altijd :Ie vooma3U1ote
geweest. De inv\lercn hedroegcn in 1871 f 24 i
millioen en de 1l1tvoeren
34.3 millioen. De I,an·
del aano de oevers· van de Hougly neell1t steeds
toe en in het ,jaal' 1872 is LIe illvoer met I G9
millioen en de nitvoermet / 160 milliocn
nomen. Andere waa bel gestcld met Bomba.\".
dekatoenkrisis van 18(\4 vielen de invoeren, tegen
f (JOO millioen, tot op bet cljfer in Bombay van
1863 terng. Volge.ps offieide opgaven bereiktell de
invoeren in 1871! f 130 millioen e,] de uitvoeren
f 324 millioen; cijfero die weillig van die van 1863

.. 20._

Prij'" der Advertentii'm van 1-10 "\yoorden

"Ht't

E~lfJe conCt!it fELD Yieux,temps, dezelfde uoasr
CO{Hlen'~ V;OQI nBgenoeg op dezelfd" pleats en
dezdfJe pns:;age ~eBpr()ngen is als bij geh'g~Dbeid

van
bij
van
het conC(lrt op 12 l\Iaart, j1. ; en nog weer verbaziog

doorgang kon hob ben. ·W...schijnlijk

werc.ltm vel en door den bevigeo regen tt'rugg-ehouden.
Voor de voorstel1ing van heden 8vond ziju de weeskinderen dtlr Leida weesbuizen nit genoodigd di0 gra-

moet het wekken, d"t de he.r Coenen al IVeder de.elfde
vlool ';IUI d~n zt·lfdi~n dileUant uit ht't iJrkt"-st ter band

tis bij le WoDen. Maaodag arond getdt het gozeI.cbap
.ijoe last.te voor.telliog albier.

.peeldo, om daarna w.der tot heteind. der uitvoering.

Dalli,

zijn eigen viool, die door, dan
dileltQlIt geduremle het ,pele,; ca,j orkest Ct geen dUB d@

I~:~trrt'!:!:~n:)~~~~~i~k :d~~rW~::r u~;r~~;:elJb;~~~~~~~ ~ij
lmar boofd.
eeut~r, zij we ..
u
~::r o~e d~:b:;~:~ ~~O:e~lt'~e~~:u:ear~~;dr;!:~' d:~

de zWBkbeid

VB!}

Thall6

liU

op die voor' en door httru :lice gt:sk'Hode viool

~ebruik te make II van

jOOgdtu broeder wile weI goed voor

haar en bjeef dat
oak, =usar hij had eeU twak: karaltter en ,'t, weld b~1D

toeb I.stig, hoar in huis te behouden. ,&1eo ging dna

i:

tl)t eeDe boedelscbeidiug over, en de medeer'i'en meeodJD aile regt te hebben, om bnone zuster bif dele .~e ..

,oor

glans der warme najllarszoD zag liggon ao oet .iuken

legenheid

te op ha.r arm hart. En. dasr zij DU eindeiijk tocb
v~rnemeD' moest, dot Nik,ola 'v66r zijn vtlrtrek niijt baar

nalo.teDschap vid het !llet zoo \"oot"det'lig uit, aLa men ~er
wac.ut bad. De jongste Z,OO:l" ,die 'iolgene des vadl3rs
beschikking het erfgoed overna'ID, moeet tach eene :o.an"
zi611lijke Bom opnemen, '9m van de, andere broedere
sf te iJ,omen en Boclit daal'vo;or bet "aaode&l van Mar..

~:(~:.;:.:~b:: bh:~n'n"~~~:: :::;::o~o:::e~s~;:;;:~rez".:a;'
1h!1I1

voor bet

O:'lg

dar wereld gijworden was, daar zij

nu hare' scbande met ieder uu'r n~der zag kODl~I!" reI'en vri!eseJijko geda,clltsn en ,overleggingen in hare

oPGelukkig. eehter yond haar bet .. gevoel ,en oove,.
waobten s~.enn in. ..
deo docter, t.,•. II die haar bij bare
k k
b
d
be •• telling .ijo loatate bewe
wam . reugeD; e ma~
wilde, de bolofte hon?en, welke. bij Nikola gedaan had.
Opeene .. vel"Scuoonende wijoe lokte bij v"o Margllr,:ot

::n:..~:'ego=:, :.::' ":::;~::io~ij v~~oh~::o;:m~~"!..r:~~
b ..
~::~D~~n b:,e::~:lddl\:t':. °fo~g:~. d"~/::a~~
op .i~h,. bet geheilll Ran bare familie medete, doelen.

.:t.

Van no af k"ameo er .ware dagen voor Margaretho.
Daar zij .ieb met.iob ..If weder. verz""od b.d ••!fen
bij .den h..... andel"S "'eemden man, d.n doctor, m~Jl8<jh..,
lijke Iiefde en deelneming II" gevonden, . k60rden blJ
Met wijdgeopeode, verwilderde oogen .taarde aij
baar IaBgsamerhADd de oude kracbte~ be ....d..nbeid
100. meb niL . Vol. vertwijfeliog wendde. Nikola zieb
wel weJerterug, .doob io den strijd met de wereld
'"'IJl dit !!artbmkend. scoOlJwspel 108, drukte Dog 600
bnitenbaar.die th8llB began, Un. zij die ook boven
kWl ?? haar .oorboo~d eo.. boorde 01' den. trap een luiall"" noOOig hebbe~.
den Jammer ?~ dlan .~ b~.m .....aad.. .. •
. De oodere.bnit~n hnis getrQnwde .bfoeders . door
~8 ..elite W88 bij hare kraebtlge Jeogd.1 bnnne 'fl'OtIWe11 op_t wareo hOO!relijk .. vel'Gntwaarni.et.· .•an.. ~ .um••... Da ...... inigs. ".eke.n... kon -ij re"'!"digd 0...V61'. de . scr...;de w.·e.• lke booneo MlI\t...r. 0ge.,..defa
.....
weder de '"lII IPohtyerdPgen•. M:ell bad l!ftkolu
milie bnIgt, en keerden halK' ijekoQd den .rag t.le..De

hare schuld te doen, boeten. Met de

garetba, did hem nu toeh slechta tot la.t W....,100
veel m~ge!iJk te bekorten. naar. de Rnd •• a br.oedera
niet vMr haor optr.deD, werd zljbierbij aanm,.,kalijk
be'nadeeld en viel haar ol€'chis eene 80m' too o.iEf tot
9

onde.rhoud vlln ill~8r en b:8ar kind wet' toereikeod, mogt
heeten~ maar ver' benedea 't uitiet wss; waarop:, zij' bij
tt ,1even hears vo:ders bad .lUffeD -rekenen., De" doctor

.poorde h.... r. drio;end .... ~, sichdit. oiet to laten welgevallen en d. ~k voor de re;tbsnk te brengeD; maar
d,," hodzyopeDlijk voor .de meD •• h.n moeteo optreden,en dit ... rdhaar thaDs te. hartl, vooral daRr de
tongeD harer onbaruihartige .DO>er8 heN olDlltBndigb...
den reeds I""goaode groote klok badden gehangen.
Zoo onderwi.rp zij .oioh Ban bet ollregt, datde oog&'Iukkigen. vervolgt, do.1! . met. ,bloedTer.."oteo, di~... ~
oobroed
.• r.liik.. 1Oet haa. ge.ba.odel.Ued
. duo. ko .n IIJ DIet
langer loveD en de voor.telliog. was bear ondrngelijk.
, dat""ne boos......di;!a baDd wdligt op deD ",Mden drem-:
pel ...nbat vader/ijlt hoia h...... hakselati-ooijeo kon,
i ..aar. eenijdil op iedereo eel'llteomeidag 000 . groen.,
! .Juans ter b8l'o, eere WIllI opgeb&ngen.

I·.
I
i

l

. . . . . '.'
. , '.
. .
De b.eel' Ooenen '~. wei ..eeDI genoem~: een be8oh~ldan artllt•. !'<faa. WI) "8e~.eD, dat hij toont ~at ~Ie .'
beaoheidenb.nd .bem.el'lateo. gaat of hem' ml8llohleO'
reed. ~erlaten heelt, wannee. hij; looals ~rijdagavond.
iodeJ'daad

gel!lchi~d~9." ~en

BOO

\'erreg8Bn~e eu

zo.o on·,

gepaete on.er.obllhgbeld tan . tOllo spreldt tegeDover
het publiek, dat bem .• taeds met de grootste welwil\end·
heid heeft bejegend,
. .
Met het oog op de om.tandigheden waoronder bat
Concerl .Ed"rwerdte~ gehoore gebragt, sullen wij,
'er wille van den be~r Coelleo, _,QVt!f Itijn spel geen
Dordeel oitsprehen.
-.'
Dit maal zullen' wij yolstaan met den bSf'r Ooenen
in berinneriog te bre~geDI dat nu een pallr z.ijnll,'r
vrienden hebbeo goedgevondeo bem f.tm overBtaan van
eaQ talrijk publiek ta krc.oen met sen zilvereu laauwer
krans, een der grootBte eerbewijzen die bem ola artist
kuoneo te beurt vaIlen, bij ged8chtig zij RRll bet no·
6leue o6lifje,
het publiek toone dot die lall.uwerkr8D8
niet is sen loutera komedie·vertoouiug dar dWfLze ingenomeobeid, maar vee leer een welverdieude bulde.
Volgt de heer Coenen dezeu raad, dan zal de IIroning.dud Bij,1lor vrieodeo welligt 'eenmoai kUBnen be·
4

en,

I'

Vertrokkcn SchepCll

lIIogelijkheid YAD.goedatemmoD ultelDU)vau,eeD nienwe ,.
8Datll' was voon.on..

.

van . Soerabapa.·.

..go. ..,

~::·'G~:.toso:.a,;:a!&aI::;~l~N:~!I1~ed~ob;::~ ~:!~!~~ _'1'(;~~:~,
d. V,le, g... g. F WVrnobt .... r. Baudj.rm...in.
',' .'
,

P

Aangek.enVertr. Passagiers
Va. Soerab.ij •• per II!: J::'~-::':::~ Amboi •• , kapt....

Eelt•. de heeren Koenen.' Hetilpe _eo. fammo, Kr~,k, v; d. DUlleD,
en echtg .• Dr08Mler. 'Juf,';. Jlaokmeijer, Vit&Ha,

OosHng9, Leonhard

Nur

!~{:r~~~:~!:'i)i:~:~~:~ ~{:n:8S:in~~e~~~~:~.4.?;t:o~:~Pl:~;h~oo,

Naal

Soerahaijll, per Ned'- Jud'. atoomsohip Baron Macke.ij, kapt.
Veltman, de be .. ren Scbuurm:.n. Veltman eo familie de Haa&. Vreed6
Bili. Metter, Airoie, (Jrn.i.Ldt UD Rop;geu, Bauke, v. d. MI'er ~fohr.

;·ae~;le~l:~d:~~t~:;':;~'r. 'i;!~e:~~,o~r~:!~~'Ju~:~b~;;;k~,o~~d~::
SlIlch, bencveDi z. 1\1. IrvelleD.

16geld .worden met de goedkeuring vaD het Bataviascbo
J. B.
publiek.

In het Logegebouw

Ais een ~urieuse bijsonderbeid van den verkoop
dar boakerij-Guioot, deelt men mede. dat .oor 505 fro
• erkoobt i••• u klaio tieel vao Pasquelli. Batyre tegen
de Roowtiche Kerk, gedrukt in 1644. ,Dit btJekje, cat
overiguDs niet zoo ,zeldzuQ,m iSt ltueft dat hooge cijfer
bereikt omdat het 0p verscbillende plGatseo kanttee·
keniDgan draagt van Lutber, aan wien bet loeeft toe·
behoord.

l':ONOAG, den 2den MeL
'B morgen. 9 ure.

l\IALEISCHE DlIi:NS'.I'_
Doopsbediening.· '
D •. H. vau Am.ijdeo no DUIJM.

I)

~\,oomsc

ZONDAG. ,I." 2100 MeL
'. avonds teu 6 ure het LIH!'.

A~b68teding op 16 Mei 1875 ten 10 Urt v. roo teu kantorc van deD. Di·
lecteur ,OD BiDneDla.od~ch Be~tnur l"oor de erfp~cht gl"durende 75
jareD V80 twee aan elk-onder grtlDullJ.e pcr~celen WO~!t.t~ ~rond. eeD

~~:B~~;.r'i~;::::!~:~:r0e~::~~;~:~:~f~t. ~~;~;;;~l:B~~i:~~
ka~~;:b:~; !::c~,:~;lD:{ !J:/~e~)~~r l:;~ll:J~I~: l~oou:'den\\:'r t~ij
r.Ontract gedure .de 20 jaren ~'HI) oogt'-Her IOU bOil"'!! woesteo grond
in het di&trict T.TTlUm. afd. MekaoUl'lIu', regeot~eh. l..'iiandjol!r. resid.

;::~~eT& !:~ie~L~~~ ~!Ujrat:;~l. ui~:r~'~~de~P d~8J:L,L.1I1i:;t.~~,lo~m\,:~ Ib~7~:
o~

2;) Julij Ib75

t~.n k:H.tore

kg. l'oor' dtD Lilur blJ

TIl"

den

1t1l~i.dt!nt

der P,-e·

c{)u~.ract gedurende 20 prell \"au twee

~:~~:flf!~;i{~~~tt~lff~l~~i:';:~~E~~Ftl~~f~~;~~~~:rO~:=;
De gewoUf: gouvernemeoh

l\O}'~'r.T-Y£IJ.lN(;'f'S ttl PAI)A.~G

worden
io 1876 gebQuden in :\hoart, JUDlj.Sep!cmber en Decerr.ber, op den
eerateo of tWi3eden dag nft :l.Rukl)lllst ;\\daar \'[In de 2de Htoomboot.
die den 20en dier lUtland~n vl!.n Bat~,la ve.rlrekt.
AanbealediDg op Maaodag 2 AUgU~ttl&, ten liJ nrc, ten lDntore
BiDneDland~ch He~tuur, vall 503 botlws on·

no den Directeur van

:~~~:~~:: ~:;;~~n;e:~~:~f~:~~e:o~~i¥~Cja~~~:~1l~ej~~t~:ra1o\~;
'~ jaara,

Zie venIer

J/iV. CI. Ko. 28 VIln dit jaar.
bepale.n
in JLinij teD burelc \"8U de l.Jo~fd.
intendant nn mJit. t.dmlDl~tratie, aanbe~teding van. de plEahehjke
levering "an vetBchillende leveo9".liddeJen, licht ~n hrondatotfeo voor
de expeditionaire troepen te AtchlD voor 1 ~8a"l' (1876) of voor S
jaren (1876 ± 187B) alii in
perceel. Zle verder Jav., Ct. No.
2i VIIn dit jaar.

Op t'en nader .te

.dag

een

Oproeping van Cl'editcurCll en
Debiteuren.
Door de wedllwe, geb. Dumallo, in den boede!

Yan

w.ijleo :F. A.

de l'la;}ght, o'ierledcD tc Sampang (~bdur~), binneD dne IDsaodeu
P!l 2 Febrnarij 1875.
Door de weduwe, ex:el."·utrice te~tameni.airJ in. deD boedel van wij
eo G. L. GortmBll, overledeo te Tagal. binnen drie maandeD
Februarij 1870-

Door den beer A. JurjaU!'l t.e Samaraig in

de~ boe<1el

\'all

DB

wi)ca

Th. D. Ree, biDnen doe maaDden na 2\* Jauuarlj 1875.
Door de Weeskam~r t.e Padang in den boedel un den te Singel overleden controleur Ie klas8c H. T. _F. MtD$inga, binnen drie

munden

DB

3 Februarij 1875.

Door de weduwe, teat. exec., in den boedel- nn F. M. G. van
Cattenbmcb, ill 11:"60 reeidept Tan !-lanka, biDneD drie maanden n8

U Fcbruarij 1877.
Door de agenten t~ BuHenzorg van de Hataviasohe Weeshmer

in deD. bowel van wijlen J. C. \'an Mameren, binnen drie maandeo

'j

22 F'ebruarij 187&,

DB

Door den. gelllBg. tigde der bcnificiaire t':rf6 JllII.IUen. !lir. H. ~'l. J
Francker Ie Soerabaijll, in deD boedel va) H. D. Baron van Reede
TAD Oudtshoorn, overleden te Balong.Beudo.
bioDtD drie maandeo
aa 16 Febrnarij 1875.

Door deD CommislI. Exec. 8chotmaD en Kits van Hegniogen te
Batt.via in'd.oD boedel van wijlen den len luit. kWBrtm. J. Muller,
te AtChin overledcn. voor 1 llei 1875.

Door d.e teataro. ncc. J. f. W. A. ESEerli te Sa.maraDg in den
boedel van wijlen ,rouwe Y. L. Breukeu, geb. Btl~chken. binnen
arie maanden D& 19 February 1875.
Door ~en mede teat. eue. S. H, P. Dllmouli", in den boedel "no.
frijlen R. p, A"

Dumou1iu. Stottenberg binneD 3

h K' t' 1"k E'~ d' t
a no 1J e ere lens.

Dn \'foegmis 's Illorgens ten 7 ura,
lJe Roogdicn.t oro hal f 9 ure,

Uitbestedingen, enz.

(dem

maandeD

na 2

april.
Door de exeouteuleu tnt. H. A. Guise en L. J. ]laendels,iD den
boed.el vaD wijleD mevrouw L. van 8eem - Swart 6 weken na 28

IIIaort.
Door den gemagtigde der en-eo, in Jen 'bordei vao wijieD

R. V.

Beijliger, 6 weken os 20 Maart.

MUZIJK.UIT VOERING.
Op Zatnrdag den Ian Mei 187;;.
Onder leidiDg v.lln den fleer

W. ROSEL.

Programma.
Ie Gedeelte.
N.j,
•
•
•

1 .AmazoneD Mar.ob................................... Hertel.
2.0n9&rture Si j'~taiBroi ............................ Ad ..m.
II .Souvenir Nortier Polka............................ 8'o.el.
4.Lafille de Madm,Angot" I1rr ....... :........ 8'o••1.
2...Gad.elte.

•
•

Ii ,(ollvenoek) Souvenir P~ecio.a" ... ;.. :.~ .... Ho.eh
6. Solovoor.TeDorborn das StiIDdoben" Schubert
arr. W. 8'os.1;

"

'1 .Jlant4Ueie • Faust".

•

8' • Holde M.ariteb 8anZ. M.den S,ptao .....HoB.l.
ZONDAG.
A1leon Alloon.

" SO IlJiIPg ... BIi RI GT·A N.
Vcrtrokken· .• Schcpcn

.

d~ d8~moni8cbe b()08be!~. "aD zij~?

eigeQ kioderen

tu"htlgso,. ver.olge08 de mil harden bljeensameleJ1, eiudelijk een . regelmatig rijksbeBtour tot stand brengen.
Op .. en 4 S'ptemberb"d men tePar'J' de ~pnbliek uit~ero.pen; de rampeo van den oorlog aan de
L,ire. in bet Noorden· en Oooten van Frankrijk' badden de, __ g43estdrift, over·dit fJit io de_, (bpartementen
ontst.aan, merkelijk guten:apard. ,Daar ... p volgden de
afachuwelijke gebaurteuissen dtu' COml»UlJC3, - gebeUf'
tenissel1, die' door negention jaren 'Vli.n _militair' despotiumui3, verwildering van zeden en spioonage waren

Jaarda~en

en VerdeJ8 be,il ige .hoogtijd8D fan bet. Bo..

napartlsmos. ID iederegemeaote is se" plaataelijk bostnor, zalfo dd ge.aolleDis.eD woro:ien ui"t. vel'8maad.
B~deokelijker oo~ is,I,et, datvolJ!eus den beer Sa,ary, bat Bouaparti.mu • . z.lf. de vri"ndsebap der overgebleveo aanbanger•. v;,o de Oommnua . Iliet . gering

voorbereid.
,De nationsle vergadering te' Bordeaux: en tie, Vers8il~
les \'ertoonde eene bonten stQslkaart van etaatkundi·
ga mseningen, geruimen tijd in t'}om gehouden dllor
de grievende rampen van het gemeeo8chappelijk vadt'rlaod. Doch weldra begiot het te koken, te borrd~
leo, te ziedeH in de scbouwburgzaal van VersailleB de P?givgen VnU 'Ad 0 1 P h e '.£I hie r 8 h,t heratoi vaD

sohat.
Naar luid d~1" enquBte-oom~'iS:8ie bad de Boaialia..
tiBobe journalist J u I ,tt 8 A. mig e 8 de roodlwenende
c,)mmonllrds voor 'h~t, ,Bo!laparti8;lnUB , gewoDoen.' en
tl)en ~e heer Sa,vary de Yoorlezing vaD bet rappor6
voltoOldrt, brak de strtlom der ,erwefl6c~jngeD faa de
b?naparthttische, afgevdsrdigden, met eene woade 108,
did
ferkwikkeliJk stBafJe, hoe deerJijk gotrOJidD de
goede lied eo ,zieh gevoolden.
I~"!'daa~, de dag van 25 Februarij 'wns oogemeen
vel'DletlgeoJ. 'Go,r de boop der Napoleonideo. Het
rapport "so dell beer S ,a va r y was eeu con i)' de
m a B 8 U e, roor deze of!beschaamd8te' 980 aile iral1Robs

hel .adcrlond worden ondermijnd door d. vereenigde
aan.lagen van Legitimi.ten en Orlooni.teo, waarbij

.taatkuodige parlijdn. Menig tegenatande. mogt cijn
geeatverwabt toeroapeo:

l' rot est a II t S c11 e E ere die II S t. :~ca:io;·a:~~k d::e~ro::e:igaR~o:~p:r:i.~nm.:Od:~e;:::: d~:~o~:t I'~:~::IJ: d~re~:~~:o:~i::r!pecv:?r~:e;::;je~:

Kuns! ~ en Lettorniellws.

611fji!r

us

.

Metger. Scballig en kind. men. Ondll8dje en kind, Regenhl!.rJt eo.
~~oti. Jt~~~~e:.' Genue!». Kepper. Pasma. Brasg, en ramilie, bcoevena
oingnpore, ler I<'r. 9toom9chip Neva.,kapt. RtL...-in.Luit.J!;en.
Whitton, ko). Ubben9 en familie, Egter v. WiYlilekerk~ Mulder. L$.
W~HtOJ" d. heer_ v. Hul~tijo, Fib Verploegb, Enger. ,Anemaet, van

IIOha

V08I.iaur vo?~V&lIen ...n 4 September 1870 tot
een
P door goll'lol F.1&Dltrijk, oDder. J..iding _
deo26Febrna1'1J1871i. . . '
• . .
. vooroaam I~an .dier partij Schoon .Diet genoemd
. De Boe.~te•. ~1Ul ,Idn O.c~mbl>...Kel..,r werd' vei'br~- ", doD. d.n heer S a Val' y, begreep ieder•. dat Ronsold. P'.,rg8 ';I0eat, e.~en"ls lD 18141. deo overwionen, . • b e r bedodd. wao, Dit gebeim genomolmpm....lt.
don v~a"d bIODO' z'Joe mDteo onbangen.FraDkrijk
alomprop"Janda door beloldigda d¥ladeD, vlugaebrifmoe.t twaa pro.illcien aan . Dliit.ebland af.taao, daar·
~eD en ph'JLo~rafi6n, tevpus do.,. bel gedenken ,aD, Yer-

88 April. N.d. J.d. brik S.ijlll M••k.... G...~v. H'cIjie Mobm••·
Arllt, D••r B.odjormo..tD, Nod.I.d. billt Kiem Soan Bo••• Il"'l'gv.
Tjins Tji ••• ""rB.ndjerma.Di.,. Ned. aloolDlohip h ....I... g..
C. A.. Bakker. aur Samarang; Ned. Iud. ••bo..., Lon;..,ge-

ziju kautoor Bchrt::ef: ,Mr. AU8ti/~ ~one te Califo,.,~ia."
Hij had land gekocht ter wBardevBn 200,000 p.
Bt., dat hij nalaat, met;£ 140,000 in geld, aau ziju
oudeten Z003 Charles, "P vuorwnarde, dat by ZiCD met
het vruchlgebruik tevreden z"j' Bt~ileD, eu het land
en kapit8al op de3~lfde vourwaarde zal Dfl.)ateu aan
zijn ouilstvn awon.
De andere kindereo zijn niet vergeten, doeh Vtlrreweg bet grootsto gedeelte vaD het, fortuill is door
Cbarlt'B Austin be steed om een majorau.t in bet leven

te roepen.
Wat zouden Stuart Mill eo Jeremy Bentham van
dit testament gezegd hebbenr roept eeO der EngelBebe JaghlBdeu t. r"gt uit.
Consequenter vaD Cha.rles Austin .. ijn de k:ezers
van Tipperary, dio opnieuw den door het Hui. der
Gemcentell oU"erki~Bbaar verklallrden ex-opBtanJelin~
en gedep~rteerJe John Mitcbell tot vertegenwoordiger
hebb,n lI.lferkor"u.
De rogtbank zai t~an. keuni. moeteo nemeo vlln
de za.ak, o'.lldat kapt. i\Ioorlj, de CiJDs8rvatieve candi.
dust, die -e;,eDige hoollerden !Stemmen verkroeg, beweert

dot hij v.rkozeu iB, omdat Mitcbell onverkiesbaar wa.,
iSj dalir bij wageDs Itlodver..
raad in 1838 tot tuohthuia.traf .ewordeald is en nooit

daRr bii een vreemdding

genaJtl ootving en daar het Parleml3'Dt hem ouverkh:fs"
boar verktaard haeft.
_

~

_ " ,

't:g~Ol:hjJ\

t."'(

, . .

",I;Ie,

"I;;"~\:l'"

DCipl;.

~

r

••

U.luOl'u iu

u~,.

gelijk .tellen, docb Yoor de Regoring is niettemiu de·
ze v~rkieziDg eel) a!IQroDlt.sngeoaamat gev41. Hasl·
zwal(heid, om een lIiet-begelladigden ontvlugten gevan·
gene alll Mitcbell, IIlet

in

'hecbteniB te nemeD bij zijn

Isodicg in Ierlaud, wordt dus govoelig ge.teaft.
Men moat bet g~vaar uooit ligt tellan, en oproarIingen, die Itet volk opruijen en b. v. al. Milchell
eergiatereo deed, openlijk verkla.e., dat de IerBcbe
legters Diets dan agenteu dar Rt'gering ziju, die gadicteerde vooni.sell uitbrengeo, lIiet .lroffolooD I.teo
lasteren.
Te Birmingham heeft men oolt oen les' gekregen,
dot men gavasr nooit te ligt moet tellen.
In den Zoologistlban tuin van den beer Morrid Ro.
berts is Woensdagmiddag de oppast1er, die voor de
leeuwan zorgt eo do gewoo.te heeft in b,t bok ta
gaan om een der leeuwen- te voedere~ en te toonen
hoe zeer bij hem onder bedwaQg heaft, door bet Jier
legen don groild geworpen, waarop de leenw. zieude
dot de oDvoorzigtige oppa••er de dour. van bet bok
bad opengelaten, bwllend uit het bok' .prong. De
paniek ollder het kleine 880tal to.scbouw~l. wo. ont.ettend, docb oa waren gelnkkig vlak' bij de deur. die
tot den tuiu toegaog geeft, "t:l ,wisten te ont8napp~n
v66r de leeuw hen deren koo. Deoppa.ser sprong
~et eeo bezem dien hij, ill banden had nat bok uit on
ging onver.cbrokkeu Jooh kalm·. osa.' den leeuw toe,
dienbij met. den bezem .aeltt over. den rug wreet.
eenbew.rking woarbatdier~£elvan houdt. Toeo
hij Gobter de mao~D' bagon te aaijen; bopende.,.n .strik
om den Dak van bet dier te werpeo, .Iooude. d. leeuw
door eell bevig brullen, dot ham dlt mishaagda. en de
opplll!8drbegraep . dat bij ziju leveo bad te r.dden.
. Hij gafdan be.em tel' veroietigiog aan' bet. vorLooro'
de dier over en .ende naar de deur, die bij. acht~r
ziob wist tesluiten, eer de .leeuw met two. spr~gen
bem poogde. I.e aohtarbalen. EeD .tnk vleelcb werd
nu ml)t eeo tonw van bet dak .fgelaleu en voor het
lediga bolt been en weder bawogen,. waarop de leenw
io bet hok sprong Om het vleesch te grijpeo. Na eenigoD. tijd gelukte bet den oppasser., door mood eo
groote vlagb"id, het bok Ie sloita!! v66rde leeu... opnllluw een wandeling began.

Eenbistorischeherinne:ring.
'Us na roim vier-_1h-half jaB. galeden,datde
ml8ll9lijke . neIJ.etolaag bij . Sedaa het. fal geteiate&:de
tot; 40Gd~0III ~Q\l .vofwondde_

~k

~:::~:o~et

wl]me was geor,sniBeerd: een gebeim boofdoomit6 een
gebeimevaod van otote, een "ebeim prafect in ieder
departemeot, eeQ. gebeima offio:ele OIIndidatnnr. voor
aaDvulliugs."rki.zillgan, iu ailes was voo ..ieD •
VOOI' a,t arm., beproefJd F.ankrijk is bat ~ldDS

in 't belaog van Frankrijk tot

;~:; :":.'l"~O;eir~~il~:.W~i~".iel~j~t ;:~:;.~::~~:ea::~~n~

Op den 24 Mei 1873 gelukt bet dell geallieerden
Legitimi.ten.Orleanisteu.BoDapartisten T b i a l' s van
den president •. ze!el derRepubliek te verwijderen en
een IIg n U v ern e men t dec 0 mba t" to v8stigen,
't walk den Daam \'8U Septenniutn ontvaogt, en niets
anders' bedoelt, don eeoe OrleoDi.ti.eh-kleriknle dicta·
~~~r'H:~t:gO~:to~:: :clb~:~en behendig gelcid door

.ena wettlge eo duurzbm. . . ~ermg heeft gavestigd.
Scbooo de mioisterial" cr,sis dagen Bchtereeo beeIC
geJuurd, brengt ten BI"tte de telegraaf het b;,ugolijk
berigt" dat Butr~t, Dufaure, LS;}D 8ay, Ddc4J1Ses en
WaHoo het e~rdtt:l Ulinisterie onder de nieawe grondwet znllen VOrmen. Nog blijfl er veel onzeiters, llIaar
de weeBte detor namen bezitteo een goedeD kl&nk.

wile ecbter bet

niet opgelo.t.

ratiicI\;e lIer radicalen, die het eeret geboorteregt verl~f
sciluwtie en' met socia:i~ti8cue deflkbeeJdeo coquetteerdE', h~e-ft. ill zijn lestauHmt eerbiedige bulda gebrRgt
Bnn i!t~ Qril'ltnkratische ouderwo!.Bche manier waarop
men in Eogeland groote fortuiueo bijeeuboudt.
Charles Au~tin heaft de eerzucht in zicb voelen up·
rijr.eo, om c.t.,. eerate te zijn vaD een fllmilie VSD rijke
groIHL·igennBr8; om JUd een county-family te stichten.
Als ndvok.BU.t bad bij millioenen verdien:d, en zoo groat
war~n de SOlD men, welke men hom beLaaldtt voor zij ..
ue diefJstcD, dat £leD spot\'ogel eena op d~ dcur van

•

:::d °t~

Hjerm~de

Een en ander uit Engeland.
Joho Bright ueeft e"n~ gozegd Jat men eeD man
nooit goed kent v(Sor men zijn testament, bad gelezen.
De h'--'t:!r Ci.lllrlt:lB Austin heeft voor deze beweriflg,
nao.r iwt Bchijtlt, e~n bowijs willen geven. CharleB
Austin} de leerling Vu.lI Jt!'remy Bentham en de apos·
t~l \'Uf! u~L Benthutuiltme, der vriend van Stulirt Mill,
de meest genvaDceerde der geovRDceerden; de met'Bt

.LIlt

Van Mei 1s71 lot Mdi 1873 duurt een aindeloos
debat ovar het cODsWuer611J of niet-con.titnerend karakter der Vergadaring, o,'er da va.tiging van eoo
be.'eodig en welgeordelld bestnur, terwijl bet dan
grijzen voorzitter T b i e r 8 gelllkt van tijd tot tijd

cf)ns~itutioDele

vraagetuk

De republikein.ebe partij, die ter Vel'-

goJering te V 0I8aillea bijna even sterk: vert~genwoor.
digd wos, als do gezamenlijke monarchale fratieo did bij de aanvulliogsverkie1.iogen bijOB gHBtodig terrl·in won - de republikeiDBcbe p:U'tij zag T hie r 8

met leedwe.en voor IDI18,.ehalk M a e-M a h o.n plast.
ro.ken. maar bleef volbarden bij de meening, dat het
S~pte:ri.nium niet louter alg

een waponstilallln,I,

wei dogelijk als de. ,e.liging der

~pobliek

mB!lr

voor.a-

ven jaren mogt g~'ldeDj
Htlt vraagstuk. d~r cOl1stitutie rees op nieu·,,,,.

De MaMaehalk·President gof bij berholing c<iju v.r·
laogen te hci'J HMO ,nf).t1r

regeling

van zijn

g"'zsg

bij

eene grondwet. Er werd aene cOIDmissie Van ,dertig
afgevaardigdeu benoemd tot het

ontwerpeo \"an

zoo-

danige c:)ostit1l:tie, en daarmede had de Hcrtog de
B r 0 g lie bij ~oorbnllt tijd gewoolleo. IntuBBchen ver~
Dam OJ ''')'1 talkens nit,uwe tijJin~e" van bon8parti8ti~
ache woelingen~ Bij ookele Ilanvullingaverkiet.iogen
werd een Bonapartjst geko~eD. Stonter eu stouter stak

deze p",tij het. hoofd op, scb'loo men bare toekomBt
vrij hopelo[)s mogt. Ilchten bij het Bouverftine besiuit
df'f vergo.dering te B.;rdeaul. genomen, toeD het stantkundig iut'et(iict ov~r de Napoleoniden werd uitge~
eprok.en. Langs weUigen W!!g Boheen ar dua weinig
kane voor den zich tloemenden: rp art ide I' B p.
pel R U P e u pIe " - masr er zijn andere wegeD ......
t'ltraa,tsburg, BJulogn8, de 2de December kunnen bet
gotuigen.
Het mogt due weinig verwondering wekken, do.t
een natioD.!lsl·libersal als C a8 i m i r Per i e r in 't
DSJao.r van 1874 de cODstitutiol1tHe qua~Eltie op nieuw
ter 8prakd bragt, om op oieuw door de zoogenoemde

meerderheid van 24

Mei te

worden

afgewezeu.

;llaar de Maaracb.lk:P, •• ideot had bij b.rh.ald. bood-.
l'~h8p

om grondwettige regaling van zijn ze"feojarig
gez8~ gevTBllgd - het ward dilS tijd URat den uitelag
d...,r wdrk,aambeden van de clJntitutionoLe eommiesie,
nsar den uitBiag van den t-ijdroovenden arbeid der der·
tigeD te vrngen.
Op de" 20 Jonuorij 1875 viog de Ve.godering te
V ~rilaille8 aBO, over de gewi3tige
kOD8titutioneele

voorstellen . der dertigen te beraadBlagen. Eerst k wam
de Wdt tot rt.~geliDg der mR~t van der:., Mna.rscbalk:President, bvens voorzieude in de mogelijkheid dar

overd,r~?t

'nIl dit

Uitil~D~OUU."~

.....

g.~~sg" _v,-er~~_i.g~,~~ .~e. _~_et_ .o~ ~~ _z~.

;';''-'OJ.

••h:."--' .........

.J.. ....

6l.'wL'Y , ... ""

.. "-' .... "-

~ ....

'--' ....

I\aehls plaat..

De republikeinBche portij poogde door
8mendementen daze couBtjtUti~ vau a.lle monarchale
dubbelzinuighedeu te Euiverrlll - en de republikein~
acbe p..,tij vervulde daatwede oeovoudig h.rell pligt.
J u i e. }<' a v l' e, Lab 0 u I aye, W a I Ion treden
acbtareenvolgene op, yooral flu iadttsle alasgde er tau
d~r t:emati_!de lillk~r?;ij,Je te Y~r·
vulleu, eu de beitle wetsontwerpen in republikeiD8che

810tte in, USD weoseb

gee.t te ber.:ell. Op deo 25 Februorij kreeg de,. groI!d.
wet haRr beBlag en ilill het Sl"ptenniutn van Mflanchaik
M fL c-M 8. h. 0 n tot bazis gehondeo der nieuwe con·
stitutie. De Rep ubi i e k i. dew e t t i g ere·
g e rio g. VOl' II)
• 0 0 r
], r a h k r ij k g e w or·
d eo, de Voorzitter \\,orilt voor Zd"'un j~ren geko£en
en is berki_sba~r door du b . . iC:e y;elgen:ndd Kamer6.

D. Sen""t of Eer.te Kamer word . ~()or verscbilleDde
kieecollegieo, :iut) met eC!l trap gckozeo, de N atiouale
Vergl\dering of Tweede K.mer dour bet algemeen
stemregt.
De meerderbei~, d;o in de laotete dagenvao. Sprokkelmoaodzicb te Ver.ailles vormde, ba.taat uit de
vereeI'ig 1., groepen 'der 'linkerzijde 00 eeo groot: deel
vau betregter·oentrum ' of de Odeanisten.
Zelf. de. dnbb.l.inoiga. 8'"rtog .d e Br 0 g lie. zelf.
de Prin. d eJ 0 i n viii e .t.mdenvoor de amande·
manten van, Will 1 00, uit nees voor het Bonap" ....
ti.mu •.. Daar was oortaak voor.' De' MBar.ohslk-Pre.ident werd deI8ngdurige .slingering. moede,. bij sp•• k
van ontsl~g. Een an,d','re :maarsc:ba:1k, Canro,b,er,:t,
die op den 2.e"D~cember ! 871 Bebitter.etde biijk~o
van ingenom9~boid met de . Nspoloouiden gegevenbo.d,
acbe6D r;aiet: ongenegen _op nieuw ,_proov,en -,van., zijne
ongeltrenktetronwte leveron. Het g8roiz ,eu vao Pa,
rijs bestaat voor· oen zeker duel (twee regimeo:eo)
uit degarde v..o:bet keizerrijk, de. divi8ie-geDerasl
B a t& i II e, die opsnlijk d~n 1of van hetkeioerrijk
ve.koodigt, zou hen Lnnnen 'Ianvoaren •. Te Lyon kon
generaal Bon r b a k i, ,te Bayonne generaal A b a·
t u .. 0 i d" belaogender Booaporti.teD behartigen.
Tot overmaat .ao romp .voor . de keizerlijke parlij
kwam ouk. het rappor~ der enqoAte-oommi88ie over de
werkiesing van den heer de Bon r go i.n g in. bet departement la. Nievre. in handen der afgevaardigdsn 01'.
lID. Febl1larij den dag der aannelDing vande nieole
republikeinecbe.grondwet. De heer Sa vary•. wiens
grOoUa<i&r t..t de slagtoft'ers ~an. dan tw.odon DeeemdOl'. behowo, verklaa.de, dat mou bij den (""feot Yan
policie to Parijs de vlll'eisoblie inliobtin.._ bad bakomen. Dr beataateen geheim bObapa~ ~oo.

Godsdienstige opwinding
in Londen.
D. twee Amerikaan.che evangeli.ten Moody en
Sao key .ijll tb~us in Londen. In d. provincie bebbeo
zij VlJor duizentlen e,n tieodnizunden glilpJ'odikt aD een
groota god.die"stige opwinding veroorzaukt. Honderdeo b.bbon o".nlijk ve,kloard bekeerd te .ijo geworden en een' zeker aant8i diet bekeerdeo ziju inlllr krank-zinnigengeDti~ht.n vervoerd. da~r de opwinding ta

gr":i;~ :~I~:;;~r ~~~e~~:!i~a~~k';:bt::~rireffelijke

be-

doeliD~en dar twoe Amer~ka8n8cbe zenderingeo wordt

door Dlemand .betwijfeld. doeb iedereen d,e galooft, dat
de iuv loed van ~oJ.diaost hi.rin b••taan moot. dat
zij ... rbied, nederigheid. pligtgavoal en .achtmoedigh~ltl verw~kt, JOilet blet del~ruis d·, ee uWIH!hokksode
opwiuding ,zieo, welke de Amerik,QSD8Che, ,nreviflali.U"
in EngelonJ veroorzokeo.
Moody ia 0llgoveer<l7 jaar ou,1, Hijwa. to lijo
jelqd ".n. boorenarbeider, doct ging op 1.ijn lSde jaar
DOor Bust,ln, wllar hij • bekuerd" eo godsdienatonder·
w:ijr.er .werd. To C3icago vellti~de hij £ieh later ala
kf.)opman eo gaf les in eene .zonlla~1!I8ebool~ Toen bij

bij .ijn komBt den hoofdiotendant der ZO!ldog880holen
'Verzocht hem de leidiDg van

een klasse -- toe

te

yer·

trouwen, luidde bet flntwoord: IIGa. heeD en verzamel
.elf kinderen rondom u." 8'ij gin!\, het gebouw uit en
wist dellzelfJeo Il"ond tachlig h,ioderen in d.e strut
te vergoderen. Zijn evangeliseb wark werd ZO<J zear
ge •• gend. dst bij b•• loot d ••akell te lateo v..ren. en
.iob gebeel aan de dieo.t van God lie wijdea,. vertrouwande dat het dagelijkscb vood.el hem welge.onden zou worden. Hij werd.iekentrooatergodmenda denburgeroorlog, en ve.tigde .icb o...I.rbaod wader
te Chicago, wo.r hij uit giften een eigan kerl< en
school bouwdo.
Bij den grooteo braud in IB7l verteerJen de vlammen allea wat hij beeat., Ducb," zegt hij in 8Iln leven.bescbrijving. donr hem Belven uitgegeven, • mijo men ..
den in de Stateo, Chinesehe en Jap8Dscbe Cbl'istaueu
wowel al. Indiauen uit .de Rooky iIlouotaios geloofi.
gen in Engel8ud eu 600.000 S:WI1atil.c1wol el;itd,...
tonden mij guld. ~o opbet oogenblik wontt vool'
25,000 n. at. een nieu .. e fr&aHe herk voor mii lZebonwd •
en a"vendien wordt .one .:I:ondageeobool opgerigt .oor
1600 kindaren."
Hetzolfde vlngecbrift verhaalt het volgeode Tan aijD
mode e.angeliat Sankey..• D. heer Ira D. San kay was
vroeger 'een man 9811 ~8ken en had bovendioo ,eel
Bocces a:s ofid~rwij!Oer 01-" oene Z'lodagSBcbool. Zijo
~root talent al9 zanger werd reeds'vroegtijdig oDtdekt.
Zijn beerlijke stem is zoo magtig" en zijn woordoD
(\lit eeo gebeiligd hart. komeode) (oi.,) wordan ' 500
duid.lijk nijgeopro~en, dat 15,000 meD8cheo. iedore
lettergreep verslaan."

Eenhoode.d.vijftig-duiseod goldens .ijo byeeogebragt in Londen, om d. bevoIking dier stild iL de
gaIegeobeid t. stellen d. heeren. Moodye/l Sankey te
booreD.

In Exeat.r Hall wordeD ,voo,bereideode godsdionstoefening.o" gebuuden over dag, en. dea.ondoefeningon h.bben plaate in' de Agrioultural 8'all,waar.· at..
tijd de vea-tootoon.telliugen plaatabebben, en waar
zitpIaal.eo voor 16,OCO persooen zijnaengebragt.
D)oderdagtl.ond bnd. de <e~8te. god.dieostoefening
pll18l.. De gabeele ...al ",,,..ol;bohalve de .15,000
die .ateo hadd.n. eeo p"".doi.end m.nscbennog
.Iaanplaateen welen te vero.eran,an Yoigeos bet p ...
licierapport .ziju meer· dOlO 10.000. menscban afgew...
.on, daal' .ergaen be.ebikbete pIaate me... W88.
De ook ia Ifoll"nd bakeode lord. Radstock. do graaf
'Van ~av"n an ... n. wenigte · preeby~eriaaoseboen. 1010,
.I"we" gee.telijkeu, uten op de tribuna naaat bet
.pteekge.toelw,vaD w8.a. de hoer : Moody de gemeen.
ts toe8prak.
De beerS~nkey .•at aaoden logter. uithoek .de..
tribuoe VOJr zijll Amerikaanseb kabinetorgel.
Toeo. bet gebou w gebeel.ol WII8 werden de denren
gesloteo en .tood· Moody 01', met BeD magtige 8liem
nitroepeode. ,Laat on8 den Heer prijsen.oor de groote
diogen .die Hij inL'",~eo gaat doon_ Zingeo wij
bet 10fgez8D;:,Prai", Godfrmn _ _ aU li/min§'jhlll,"
00 . lui Diem'lDd .wijgen I"
Vijftiendui16nd weosohen Iwoaeo Diet ban atemlll8D
.er""Digeo omgezamelilijk lie .Bingen _der eon magtigooindrnkte make~ •.. OD~b moge hQ ga_
luid sijo. d""b bet beef!; een opwokkende nimrlting
ell prikkel_ de BeDowen,· . Toea Il..t lied _ el..........
gekomeD, ". waren. volen .....gedaaa en niet _!nigea
opgawonden.
De heer. Billing, de vi_..... de BpillOO{lUtache
kerk Holy Triuily. to lIIIiogfioo. bIICl.1lIl in tI1I8 brfj
gebed'~ a(900t'.hell· . . . _·~ q

'-'1.

•

Mag asin · · spec. ial
.' ,.de.

.

Toutes sqi'tes ' de .Chaussures
de: PIU'I ....

MARIOT4T
3pekelra at.

(614)

Turksche en Eilg31schc .

Bad- Han d doe ken,

De aap TQrD.boe ktoe.

Do Jardin d' Acclima'a'io~ te P".ijB heart vo!>r een
VUUf uagan eeo grootoo afrikaaDl:wh t: u "ap ten gesChe!lke
ge krs!Jon, welke inderdaad onder d ~ curioaiteit9n mag
wor~eD gerekeud. TOlLboektoe, zoo is tijn ntlBlD, gut regt~
op, 18 1.2 mett'r hoog, volkomPD ftf~eri g t en z"eht VBrt
.. ord. In den tijd d"t zijo meester, d. beer C.part, nog
t. Sierra L.o"a op da ku.t van Afdk" wo unJ., var·
oulde uij in uuio uct aw bt van hui.knecLI;· bij groette
do bczockere, opsode voor beD de I !~ ur, oam bURn e
kle,, '"!,,: en BaD en Lte!oidde 'heo naar zijn meester.
Meu Bcheept:e zieb in Daar l'raokrijk. De eerste dagen
was tl'omboektoe erg zeeziek, maar DB \,erioup "an BeLt
t
d~geu was hij go heel h.rstold 0" klauterdo in h.t wsu
~III een eerete ptk'b roe k; ~ij wa s de guostcli llg der ma.
trozeu. Don 70 Februarij, jui.t toen hot acbip d~ golf
vaa Gaucogue WaH ingesteverlll, k!\JJ:.. k 6eDsklapB op bet
dek er!D bevig ~o

an gBti g

g illell;

bij."nder groote en I e qualiteit, bij z" 0 stDke yer
krijgbaar bij
G . C. T . VAN DORP (>n Co,
(391)

Zweedsch en Koolteer,

Hog, matlf de kapit~in Jegue baar BjJrledig de haDd. op
deu mo ud ~ 1 1 ge b oQd hanr to Ewij ~ef\ , uit n et!8 dat
laten vaHs lI . P lotsetir. g deed
d~ sap het kind mo~t

i
e~n gew" ·j li ~ e ~ ofelog bet dier osa.r b. . nedell tuimelcfl
r. outle r
l11 et vuorjlu~: dt:loozc bebeud ig beid wi :ot lu~ t echf;~
httt \·al ltm u~ n touw te g rij pen, Wipl~ up de ja.liObs·
sprong op b~t dok.
Il&olJJ er e .:.' ijtoorl met

sen

Hct k ill ~ 1 was o n godeerd gtJ bl e 7en .

Pu.lllicite it.
DoAw . rikaan. ~ h e pUb lie it e it kent
gren biu .:t;rpaltm lUee r. Na d" tnurOIJ der tttedell: d ~
N iuglli'a
Oluh e illin~e H d., r JBDd i:' rij t!n, de roleBn \'1111 ~te
:;t.'.
0 11 d6 t~JPp ~ H J e r b~ rgt: l1 B8 1) hQar dot:1 rli,; D:i t bI18!'

leu
ma~;(t to h ebbc D, g~bruik t zij tbantt de gt; uee tJmidde

o m Illwr doel te bereiken. Op de blln bo!.! 8 tage u ,leu
bOl'st vindt mon adresseu · V~'UI mvuiatl1t1. 'Vut z/jg ik ?
Ben glJu lJeshl3t'r h oeft oulaDga to N e w-York eeD 80 ()rt

'au klo" fl'l .:i ot"r te koop gest~ ld . eo do ro·l.tje. 'a"
u c zo pleia lo r zijll bes lote o in annooc *, u va.n UU iZ"D di e
te 1\001' zij 'l, VbD verloren voorwerpon e nz. Toen op
zt'k t·x..! 1J c.Jag ceo k,?opmau van Broadway, die op t!e D
zijo alap en

Reckleben en ZoneD.
I'"ule,'t lalll .

~'\..gentuur en COInInis s iehande l
IN

roovrouw

bttt was

C.p&rt, R • • < echtgenoot, do kapitein 00 de bedienuen
kwa.mon ijliogs toescbiettfl!, en 'food en baRr wet deD
rug tegen da vereeh 3DB'io g l.elloeode (>0 ID dt een ve rwildard en &ngetig ge laat -Daar b.)vt: u 8tar~Du~.
• Our .... " atamulde zij .• Dan.'r!" e n zond er eeuig ander geluid to kUDoeo uit.br~n geQ, weee tij nall.r den top
VBO den groute n OlBfilt.
'l 'omboe klJo sat daRr d ,~ fti g op de b O\'tm br(unrs) hiel .1
het kind Ytm mcvrouw U"part, c en r.u.ige ! i(! ~ 'fn~: al: h t
u.l.sacdeu, in UfJ afm911 6!l wiegdtt l. et Ilt~en e.n we ':',
cV8 osla . hij . !let de rnoeJer ·had sie n dOl-HI. Van tijd lot
tijd gaf I,lj h ~t kin.'-' eeH tikje op d.~ wa ng eo bogon
het dan ·.n!et' op nie uw te BU8se D. 1\)eo ltij zag. <l nt
aller OOgi'1l op hum wareu gerigt, IIlsakte bij oen puar
wonderlijke gr im!l.sGI.' o, dau,lde neller I:tlin~ erd e zijn stuart
om ue mur8r& en P!i ch owmelde zoo OJ et zijn bt5t.. hten
e o. wdder. De moeJrlr gar een Bcbre·· uw voo ontKe-t·

fi ·)~ch ge~all~o W86 eP

ve, krijgb .....· bij
aOESMAN & Co.

(609)

b~1.t: e rd had,

Exportatie artikelen. • (541)

I{OO LTEE R

wecJe rom ~ei leud e en c8r$tdaags te verw-ac bten

200 vn.ten.

ANDREAS &; DE LA CRoix,

(599)

Best Portla nd CeJUen t '
VUUI'V as'te Steeue n

(6cbte RUlsu.)
ANDREAS & DE LACROIX.

(GOO)

Zeer zware KAR-ASSEN

houdenda ru!m 4 voet 3 duiOl tu.eebeo d~ tappen.
~o~rda:g~~.:::~. tappeD, kappen, muergaDg, en nitge.
ANDREAS & DE LACROIX,

(601)

Capsules en Wijnknrken.
ANDREAS & DE LACROIX.

(li03)

Singa poorpl anken ,
'..L'abak sIllRt.te n (maathoudende.)
lioolte er,
;":'~"eedsche Teer iu halve . vaten.
ANDREAS So DE LA CROIX.

(60~)

SOORTEN VAN

eel~

ot uk ... n die kleefplc ioter op tijn wond legda, ver·
8l!h rikte uiet W"ei .ni .~ cies lijders hulsvrouw. Ontateld
trnu d(.' ZB dam e a chteruit . t oeD zij op 'd mans BangeJ8lJ~
zi~~t ti e volgeode woorden gele::en had . .. Mia!
C .... b €:ln.illt vall gau6c her harte 1\1. Jtl ck Steward CD
k te
lDogt!lij
apot:dig
ZOO
hll8r
driugt!Dtl
verz lJl:' kt llCUl
Bcbaken." .lli68 J aue C. WRtJ Uiernaod auuers dRQ U ~
docht6r \' 80 de:'! .ge.wond o.

ANDREAS & DE LA OROIX,

(602)

" , ens'ter g Ins groote afw etiugen.
G laze ll Dakpa nnen ook van
mat glas.

(605)

BALLAST-SCHOPPEN.
LA CROIX.
ANDREAS & DE

Een bijn. oum:.baar Boe!, \' our jade r Landheer,
of een ieder die Dleren of Vee uahondt, i. bet geil.
lustreerd. Yee -art.seuij.kuudig Handbuek,
vao

HEKItlEI1ER.

Leeraar aan de Vee-arts enij school
te UTREOH T.

Aangesla gen Venduti en.

GeeD huisdi ar lIoeh .oort van RDnd-vea of Paard
i. door dezen bek waman Veo -&rl. varga ten ,
Ret we<k i. niet alleoD eODe bandloiding om Die.
ren te fokk ell, lDaar geeft teveU8 de wijze aan om
ieder• • iekte die zicb voo<.a l bij Pa,uden en Bund-vea
,oordo ~o up . ~o edDvo ~di ~8tf: ~i~'6 t4;, gaDeteD.
~,;. u~dvreKlUg va il ! 6UerS Il e lUt; W'ordt een recept
opg ege\"'~ n.

De prij. \' ~n dit G.iIlu.~reerde work ia f l~.
Baiton Samarang IDet ve rhoogi ng der poatgelden.
G, C, 1'. V AN DORP .en Co.

De Nederla ndsche

BRIEFSTELLER,
DOOR

L. F. GEER LING .
INnOUn:HN DX :

over de me.e lle onderwerpen, d ie in bet maatocbappo:.ijk lefen gevooropgaaode bepa .
met
.
m.enlijk voorkom_n,
liog_n 'OVer . de ga.cb iktote wij.a van
.amen.t.lling en inri chting de .. Brief eD; betiteli ngen .en ,?pscbrifteo, beouveOs allarltli
Koopmanss rie V8Dj
AL S ME DE :

Brieven en andere opstellen

ADVERTENTIEN.
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---'------,---~----.

---- - -.-

...

i.~~r:~::if~::t:!en~:!,:,°C~~t!c~::1 ij~ane:Dd?~::~~:!;'~

surd ;
MiDd..jari~beid eo Voogdij,
Bo.gtoch t, Volma.I,.toG, Goldleeo;nge ll ·en Bypolhehn,
W !ssela, Quintabtien;
leIs bel.r. kk. lijk da Nationale !<li!itie en Formuliersn
tot bet in riebten. van Sebrijfboekan en . RekeniJigeD,
Modelleo voor T. legrammen, Ad.ettentien , Aa.. plak.
.
an Strooibiljette n.

Commissie-Vendutie
Vrijdag 7

~vlei

1876.

b ij

B~n~reD8 eeoe

. (613)
Neen, de beklaagde, die den 19 ' Febrc, ..~ij jl..oor
de loyende kamer de.r regtbaok te Parijo teregletoptf,
ie geeo bUl'ggra.iD: zij oefent thaz:e . het · beroep '0.0
paarlon.ijgate r . nit. E,eomiu beh<left meo · baar met
dlen · weidschcD, drieledigeo f.mili~Daam . auo te opre '
jufvronw·.U ••blllnc,
~": . ~ij anhrp.ordt op d.u num
'66~ baar bnwelijk heette "ij Marie LemoDDier•
.Q
· dio thana
Delbl&Do,
..
juffron
YeD
.. ·. oe· gelohledeDis
28jaar ortdis, beurielioge dramatiech en . grappig .•
Waa:rgobQ~lng.
lhn. ,apport van d,. Blaoobe, die mo~ bet' oDdor.l oek •
De ~ 1JcieJoJijie . A","., eeoweleneob appelijk ·b1sd,beomtrent .de 1'eratandoiijke vermogens dner beklasgd"
liohon .. t .de bniadiereo; honden 80· katten, . lOOOWdl al.
bel.a ot .was, deelt dall1'Omtrent. DOg&! . intel'<'saanhl · ..~ij.
booken ala , d.e YoorD&amete werklnigen tot yoortplan
IO!Iderbedeu . mode. .DlW'Dit blijkt c. · s . . bet volgende.
ooger mot · baar maD
tiog Yen beamot.telijke ziekten. Ben .geval 'au schar;fufnoull' De.blaou
WLfOn, · Will' aij .hei &erosp 9110 tieeldboU,, ,erl .oor l.keDk~ in ~g8land'IefI'Jiet tilad, b.... olllUlgS

.an

.,,_4& ...

n

I

',.

"

:' Open bare verkoop '
op Vrijdag den ·14,en Mel 1876, .
te

P~"rWodadl" (GrobO&'8 U)

dee morgen•. · tentien nre; ~.iI

'Twoopercele,n regt · vanopstal,

£,,1......... b8weilten , d~ . paaaa' aldur.
.
eaLa U Nil. lb; .

':f.a :' U ' 'No. · 11
(612)

Lijst der

m.ee8.~

v.o.orkom~Dde

'81'"-

korlinr-en, ,nama'; d~r MateD . e·o ..G ... iehten met v81'korta . SchrijCwijze .en eeoe tabellar".,be ..Herl.eiding
van · do Nederland.ch e ·mllnt in ond_beideo e··. vr....in.
. & ;{ i -'-: .....
.
dalliun!<iD.
HUite" Samarang metv.erboogi ng " 0 . port;.
. G. C,T. VAN DOR!' 00 Co •
[385]

." Perry & Co.

NoUtie BOlides, . met verguid

. beelag ·van J .4.- eD. l ~..,..
...~reD petrtea-eDllieS. vanf 8 Qfl2~
(1211)

.

G:, O••T, TUDORP ~n· Co.

Per .Mail . Ontvangen:

Mariueen Tooueelldjkers
~. B. _BOUMA.

•

. QFFIOIEREl'{. '
vao hot KoniDklijke Leger der . N ed8rl&lldllll
der
- . Nederland•• ". I&dien .IS'16.
_ (4_'1_0)_ _ _
_ - G. C.T. VAN DORP &Co'-,

witt e eD ' 5WII-rte

Bngelsche. Regenjassen,
·

Wederom (jntlJangen:
Een Ilieuw . factuur KLOQBlV,

vao . vers.bill onde· gro" tte .
ar I i 0 h t .. end u D n e .
SOE3MAN eu 00.

Z 8

(123)

Pas ontvangen
een groot factuur S C HOE N E N
voor Heeren- en voor Ki·nderen

Jagt. en Expeditie- .Bot-

n . C. T. VAN DORP eo 00.

(290)

eene
E U ZIE RE.

g roote voorrnad

SO geschikt voor dames kabajas.

- - - -- ----_.__._------- --Ontl!ang;n :

(Ga s)

Solide Uzerell Ledikanlell,

SOESl\IAN & Co.

Culebra s ,

H

Ea·u de Kaoanga
per' flacon" /2.Tol utine,
• 1.60
Eau de C?logDe de. Magan te.,
.1.E.sence Vlolette8 de Parma,
•
.2.E~Q de toillette violette de Parme •
. .2., 2.Huile ijlan;: ij lang, grand Dlod~le, ' •
E au de f1 eurs de Lij8,
•
.2.Huile au Kan8ngs ,
• 1 .50
E xtraits aeBortis, bout.iIle E grptien
graD(l modele, •
• 1.GO
II
~
.
petit ,
.1.Huilc superfine p a.rfum~e ,
•
.1.Eall de cologne des princes,
'
• 1 .50
, Cologlle des t uilerieo1/8 litre,.
• 1.50
boutei!!. di~m8D t, •
.2. , 2.d. Is mode l iS litre, •
tri ple Bup e rie u ro;
• l.50

-

'I

1/

/1
~,:~

\~

,

:'nn

.

I'

~ ~~ .. __

2 gnitm If 2 vi ammeo. 'r ~O .1 g:lt
• 2
• !;;!O'. ,2 ,
,, 4.
, 30.-B. KAR'l' HAUS en Co.

Rozijrien ell Amalldclcn,
Fr. Pruimen in slOl.lfl.
] ' . B . BO UMA.

PaM Ofl'V" .Ilyell:

JC3 the .. ...11

I

o v e r heerlijke

.erkrijg baar in k islj.s .ao 6
[536J
bij

0: eo oo k per ii:.
)' . H . BOUMA.

,c. 1 . . V AN. DORPon
----_..

{si) 50.

Jlati(..o
. .• . :

.

te...·cn d(~
vloelngttll; : - ....

ViUl"er,i,

. Om· :I~ . ,"l o~IO i!~n te .' genuen ' gehnti ~t men d ikw.ijl ~ .iDspuili ngf:n

:ij~~ :ta~-~~~~dOD:~i:;:a:ia:~:t::~~~~:!k:~!~::~~rlt~

VAN .DORP en Go.

deJ't twu lf . Ja.~n SeveD de K.eocu heerC\o un P arij:$ .en llijna van de

.Op nieuw Ontpakt:

de

~.:;:1;'1;1~ v lNr~~;it~M~

.. .

aIC. LEICrKiR:0~ ~, . a
me~ . ensollder wekker, in

atui •.,anI 60;. t.otl 80.. G,O. T •. VAJ!( DOR!'
00,

en.

;:-t!T!;~ R~!~!~IN!~r~I~~~~

Yea, ootdtad eli~k is • ., Ma\.. del8 iDSpnit.ing all de bladeD n o !.latico
930 .' Peru bereid\. eeo .-edar1 ecawen . algerueeo b~keQdo boom . 010
'IOtlo.. sten ' ~e. ~ezeD ; .~it~;C
.d Jijd. ~ ~inoen W~. i.o iGG aei.en. da.elu tige
kwa.al lenWVnlD. nl& I. e\ elOlge gell8eemiddol van di. aard.
wiens aitYOBriol io Roal
geoorloofd . 111 •.. M.en eischo de baod&ee-

Demi-throl,lometres..
(1820):

poeJc r u(..i u

:::~ak~8t d e hand t ee.kl llg · G R.J~ ~·U LT 611 Cle. · du eeR waot enij ~

bijbebooreodoarbonicpa.pier
G. C, .T.

i! 1

o eu ~ lD L,.selgk he rd t e ru l( ll e1" II~~ n c.. ~.8 7. braklllgeD flcr lwab~e re. .da mN,
~et . n vtwell e..o ~~ . m ~ @' en . det : IIHJe~ ~ D de~ , de .s lapeloo.heid. het
, ge.e!ll" el~ · pa de n ma.ll.ltijd. en de: rti&rrbee d ~r j ~ o ~c klDd ercD.. · I~ J ere

Zoer aln te bevelen voor bODB :of kasoiersbriefj e8
&

spijsl 'cl'tering.

'p1,. P SIN .~:~

' ~ n GR I~L\ UI.'r CII e le Ie ~ ,rr.jj . ·o r~elost · !
Nu r 1 ~ t..zullh de J:l tk~ Hr.iJngl . wortl1 tJ ezcl~c

. .Che.que~boekjes.
met

dul' r

den

A d r l.'rf pe r' fl ~H II)r JIll /if G,: rlan,fl"'; ,

Zt"li.cr
YSU

h.a.~te

en

af~eheid~

\! oor!i!telling

bet gezelech.4p, te S~~~rapg.

·B enefie t Voor d6 kleine ~indereD ,aD
d e Cas tro .

-W-o ens d ag avond 5 Mei.

Eel'ste optreden

SMITH'S
(.:;C Zl ~ J l'!Oe Jl ' ~p '~t.\fl .E u t:e 1 8~tie a.r"ti s ten

in veree ui:.!"J.ng .net di e "'-'Lu b e t:

V .... telao<l
de

in
SChollwburg te Solo.
A ile rek~n ingtl D vc or ~e t f,8ze lachap ge lieve

.' l!

It, preaeDteren
b.
Be hen 10 ~ o 2 Ullr.

men

t Pavillioen _'ltAANDAG tlU.

P. H. KIRBY, •Directeur.

( t310)

AIYleruee/l Expedilie~ e ll Commissiel{ cwIOOI'.

.

en

.

i~,z.- ~'. j t

BOUMA,

r t" ' ''h IUIa. l llf ~ e, f, ~'. i o lt ,I " , r

hu uJ ~ 1I 'AU

lit"

l~ ni S Ten d hi)ien.

Admini·
(!=f70)

NED. IND. STOOMVAART- MAAT8VRAPPU •
Het Stoomschip.

NederL-Indische SpoorwegMaatschappij.
g - V o r:;; te n l a n d e
' V i l l e lll I.

he t S t.utiuu td )amarsng bev illd e nde

Groote Laad- en Loskraan.

Samarao g, 28

A~

C.,w lte \'an Beelllur,
R. F . DB SEIH' F.

OL T MAN S.
ril 1875.

Mackinnon,

11 '

Bet Corn ile "'I.!l Bt;'st uc r lIl "skt bt1k ~ n !1 (tAt met
he t oog "1' lI uod ;,; ge bl <ken reparatiiin fa" . f d. u
l -teu lot t' ll met don 15,len Augu stus e. k. £"8D
ge- bruik . ~~ lDaak t t.Al k Ul.ln ~ D \fo rd ~ D ' an tie zlch op

geneeskllndige
.'alldgevlng.

~::I. :~~~e;;:~ ~1'~!ee~~fl~~~~~:~~'r~:~i~te~lij~~.~~~:':r~~tt~~i~~ '~:~a:OpOij~

Cu,

van Programma.

G . · M . GlI.IBf,JNG.

ol ra teur

~ocde

d,t hC1ta l1 lli1eel ..1I1 t. de nJ;4B.g VlIII .lIet lau::!" ~re k kcll , hl't
be'!iitrt u. ~et ·· Je~ll.M.s /I~ ijav .. r tere.n J e . kClicht · d o t; u lJe~
bOUttoll 1::0 cle 1.· ~ p t i:1e II! d c . aJlI:t~ . \';l lI dl::lt lII ellSciJ \~au r deze l n~ Did
aa n ~Cl'.i S! is, t ~ tJfH;1\ OVerj;l3 U, ut~d;l~ r lid I,'r1l81:1\lull: fl oor Ile "" I,ti De

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

veranderi~g

Maandag 3 Mei.

cGEUANllAN. )

l.1 l. .~J h n u t! elltle' K III" wij ll (VIfl. de quiJltIUiu.1l t't!rrug ••

~ah"'I·lijli.e

l.ei ,~

geheele

Be" le lli n,.;"" op olle "op rle n vaD D·J A1'1'1 &-}JOU·1'·
W IUtK E N w', rde r;; Illlu gtm11 m tm

worth o udcr

o D u rd ll iJ ~ rliJ :;"

ow· Hnderen ge wakkelijk Let ters eD Ie z e n te
. leoren .' (N i clI.w~ Methode) met handlei,IiDg.
G.

KEN \'oor klirren eHZ.
Ook worden bout werken op mall. t gezllagd.
Nadere inl icht iJlgen t e bekomen bij de A;.,;-elJten ,
P. BUIJ S Hz. te S,lIIwranq
J. B GSSE LA.A.R to Bolo.'
(11:1-4)
BOEltS & Vo. te ])jociZj {,k"ri • .
tHl bij den olld er geteekende te }(~m bt:~ .

H~t
h U ll!

lI et. hes.t 8 n ~ l l l t e l h et welk iu ~ l~ r:laag ti c ljl jj~ \'e rtcri u~ bcwcrkl is

(Ie

LEES-KAARTEN,

·

Hedeil. Zalel'dag 1 "ei 1875,-

G • • agvoerder SOETERS,
\·ert. re kt den 3 t' u l\lei 187:;, dea mor17en8 8 oaf ·naar
!~ ':' ~:':'.::: , '!3 : ! ~: :~:,: , :!:-l :: t~: - =-'~~I e~'u~~:"n:~5
:'\.:~~jvu.
gao, -regal eo C he ribno ,
De Agen ·teu,
( GlJ8)
Mo. NEILL eo 00.

,;.:.

~HD. IX II. STHOHIiA.\RT-U\TSCU.tPPIJ. ·

(696)

f{f.~j{~t:t{,Et,~i.~ii;~}~: ::~f.;,~~~,:~~IE~~i~;~::~~;~i~i~

Groote gekleu)'de

"!

~

~~, "~~~;;Rr~~~~ch;.~?iI~,~~~~~~~;}~i';-

he

HA SSE, A llolhi ker I l t~ UotIIC.UI · 01) IleI I!enkltceld .,1 d" lI;,lscm eu
ke rn;;chti gc he!l tRIl!lJ ecl cn Van Ilit' n bO ..'111 in eene SIn OO? en P.\ P
(dee~) . va n · 1.et pijnltl)i:.lm (S tRO P ,,;'1' Pir1'K DB SJVI<: DE r l~) te
\" ere (. m~en ,
IJe ~c n e t! s h ecren vcneke rt n liLaniJ d" t . zu lk:, het he~ l e
t'Jn l\' l}u aclil t t:n rn idtlt:1 is, dat r.ij . ,I:l urlHitm kUll ucn.

.

Vasleland;

L I ,1 N

Illila!!'p'jo; hh:ckluchl. \\' Ilte n ,"Ined or o ogl"( e ~ e ldheid del

E enc

Jj~lJgel ..cbe ·ar·ti.teD

iu vere~nig'lng -lIDet .d le- van" he't ~~

V uor geh. " I N ed. - I n d i ;;
E u r ~ p a;
zic h tenHIB met het houJe n 'atl Vendntih.
(5)
P. ~WAGBR.

S a n~ a l'all

Zij prikk e!t (L II (:c~ l u~ t henJrdeTt de 5p ijH ertcrio)l' eu. ' ' '.(l s llli

~~:lr~~I~~i~:!"

SMITN'S .' .

Gezehiobap ·v .. "

B~ l ast

Z. k.

person e ••.

bloetlzijllell tluurliJk.ekr .. cllt cllkleu r.
H tlt 7.clr..:c l: ~nt cs mi d t l cl met ~hl ap wij u l(.It

Laatste i.wee avondsn VAn •

Hout- Aankap

I ~~~I~ ~I,r~~:I~h~~;~~~':,\I~~l i~~ C
;J0J I{~ C;'~t \:~Cl)rlLi~~~~~;~J e~r~:::I~t;er~':~J~~;;

RANO TABAK,
1
/•

n~rz",ak •.e

11e#en~.

JIUDIG.

~::;:E.: 'E~~~:: ,\;::i~:'~:::;::f.,~.~'I:" ~~:::~;'~J!~_~:,':~~~r~:=.!~:;l.~L~·~:;::

I'

I

OntvBngen :
(496)

25.0 .).

U\1 I J Z. En. 1I0li ilE ·:'\I)E- K I ~ '\ Sl' n Oop VAN Gfl IM AUL'l' e:l Cie.
Ap... th d' l!r,. tc r al' i,i;; "'I' r t! e ni~ t ~ c Iwee lJ('sl e t o tl i ~ c h e lIIi d .J eJ ~1I ut!r
g t!h C~:O "'U ll d\'- , 1I ,1t n·~1i.ik: de ),; ill:' , 11111 k o(tft!i~· e rJ. r~I\'e Ui l e luidflt:1 lJ ij ni t.

I

J

G. C. T. VAN DORP &. COe

BALKEN mn alle alinetingen, KR01\[HO U'J'E N '{oor

Bu. enst ...uue prakt ische Boeken, o nrni li>bllar
voor ied er die .J a vaansch moet Ide ren spre ·
t.:e n , lee z e n of schr!j v en, . ijo uitgegeven
b'l de Boe kh. ude la reD.
G. C. 1'. VAN DOR P & C~ . Sam a'flng.
en verkrijgbaar . gc.told bij ail e Boe khandelaren io
N ed ~ rla nd ," h-Io di e .

bill ij k uitgevoe r d.

1 ~ )n m

"'''

25.-

N e d e rl a nd sch- Javan n sc h

Petroleum hooklllachilles,
ld pin " (H. r! rn l) f 1 a Rt

per doos
per potje

wooruoD Bockje door J A NSlI OD KI,INKERT.
f 4 .- fraDCO per post ! 4 .50.

IlP.d e .. .016t ~ '''' a terlu~ tel , • {;al'is crol, • Ilul.be leu Ca •• erol eo • Koe liepa ...

groot
klein
groot
(499)

20 . -

tot oefeDing ill de .J'a '~ aa.n s ch .e T a aJ door
JANSZ ! ~ . - franco pe, poet l 2.50

.zaer l1Ju e F rfl,lI sch e H A luc1 c u Ill*",t.
pl.-u. c h-t. ~ c: e borJ!Olte u Hlet. ell z oo··
·
der b .oor .. h~ lJ,
VerBelllll e nd ~ 800rt en Lilluen boori.l en en .i; ao ~ h et
l en , }" il ~ d '~co88e S okk ~D , Lin n e n drill a, Napolit;uio e,
£.'1

25 . ~

Ve n am eling ,,~ u 8 p~ee k w ijze n en eeni ge ge8prekk t.'11

J. H. SCHMIDT,

c onCortabl e,

Verkrijgbaar;

HANDBOEKJES.

H I-.J

Tricots.
E I.ke bo.tellin g wordt 8poedi g
(54S)

12 GO

,

Kl o iu~ Javun .. sche
Spraak kuu8t door P.
J".A.NSZ 2 e druk f 3 _- franco per post I 3.50.

P as Ontpa kt,

I
I.

(1(;74)

J A V AANSCHE

S Lei u wij u ( Bu:d.teuft' l .?t:lal'cohrllllHt' r ()H. h i lJ ~t. Yc r8 f:' h
A poliU 8tis wtitcr .
(500)
B . K ARTH .iUS & Cu.

3 sLuka • 4.• G.. 4..4.• 4.50
. 2., 2.• 2.• 2.-

.R I!J JrI. .B E 8
f

100
CRIlS PO,
.tUk. a u
EL IS.l:WRE'W,
" 100
aluKs a ,
N ON PLUS ULTRA.
• 100
.tuks ;. If
, 100
MllDIA. R EGAL Li,
stURS Ii •
(JO IS )
G. C. 1'. V AN DO HI' ou

Direct ontvangen van
Gebruder Walther in MaillZ
Von Dem,
Marcobrunner,
Liebfraumilch,
Steinbergel' Cabinet,
Rud6sheimer Riesling
Pi sporter,
IS

,

f

d~08 V4 U

• 2.50
. , 2.50
.2..2..2.-

.. uti '(' ;\ :\ N Ii ;\ ..

;'t uk. it

l?[,OJ{ DE

f

pe r

fJ~urs du B ~ng 816o ,
violettea de 1.'8.rme,

H oofddepot

liln'tllllluh- lIligare ...
),.~

•

ro n d ~ ,

Kananga.

to-

IMl'KIUALES, vurpakt in ki8Ij"B van 50

RBIN1'1'AS,

,
t4 p l'!e i al~1

(/(1#

iLaa.tstetw~e . aWD~en

.1.-

,

" meuicioal ,
Puud ro rOEl~,
CI e me dr.ntifrice",

D ELICIEUS E

BAZAR.

Aut i~l e8J

J

,

Nieuwe aallVOer
e c ht

qfj8

IT

If

U

,
K a Dn.o gs
Sa von miran da violet,
ijlang ijl Bng,

bij 3 8tuk. ill ."" pnkje gedraa id, •• r pakt ill ki. ljes
l·ftU ] 00 8tuk o, ieder ki81je in blik gesold • • rd.
( 1675)
G. C. T. VAN lJORP a u C".

(~ 0 J () l' l-l

00.

·G A.
. . U·D .& . Co.·. .
B.IParfnmeurs
te PARIJS.

II

Havannah- Sigaren.

,I ••J. vall H1H.JYEN.

~0. ,1. ~.~__~OH.P &

L Qi t a phct.ique,
E xt rai t ;jLnog ijl&llg , bou tt:jlle
.
P Ollllllnde

een part~j tj e versche

Gedecoreerd,

_,------'-____

vat)

K .OM·El)IE ..

.r-· ,

Direct uit!! !abrieken'

~

""W"ede r OITl .O ntpakt:

tI"a' erkier.CDde mot BUUL'lIA.K on KLAMBOE .
}'. H _ BOUMA.
(336)

~802)

If

Opnieuw Ontvangen:

tines.
Zeer goedkoop.

(397)

-

Christoffel zilveren

KINDER-BEKERS.
~ .r G en 16.-

van 5 tot 15 jare D,
a III e d e z' e e r II t .e r k e

V4li

.

als: REG UL AT EU RS, SAL01~· .D staaDd." KLOKKEN.
D iv;'r ••• 00rt611 SPIEGELS.
Terra C"tt. BEET,DEN.
GELDTROMMELS.
KROONLA:l.IPEN, eDZ. eo •.
F. H. BOU MA .
(497 1

Uit P A RIJS
& 0

.

aile deelell ~~r Aar~8 in pra.btbl!Jld. lDet 26 ka II
toulOn .ardrtJk8kundlge bandleiding Ooor .18t3bt. lIS

DER

. .Per · Prime• .."malin onl""ngen:

.• J/qtioeai8m1{liRg

Scho~l';'Atlas

Na.-'ID~eD RaDglijst

groote en kleine · 8oorten, .
(496)

mto'fJI"

keoio& . m

GRIMArL"P

~D. Cie om cleo bal, .a~ · iedet~ .f1A O:: (lcD.
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