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h'U rgeroorlo~ in I"panje 'bn men · thaoo

~:k:f:grt;!~~~ri~°t;t:eb::~~· o~~;·::o~":~d~~~te~
Franscb grondgebied in ' voiligheid to breogen. Hij
neemt afaobeidvan het toonoehijner .eer t. ijfeJa,chtigo .heldendi.den met 'eene bekendu.alring, "aarran 't
belangrijk.t i. 'de snorkeode .ioooede •• dat hij or vao
af;;is"t 'i"v~r 't geluk v,.,,·n .Spanje werkzaam te zijn."
N~, . verr~weg de m:e.~at~· SJ;1anjs.ardell zulLen er zich
leker. innig' ov~r verbeugen, dat ze thane van deze, noait
bijtorider hooggewaardeerde medewerung ,.ijn ontola·
gen eu dat bet land, bevrijd van dell eencu opata.nd,
thaoa ernstig kan gliaD dP.uken &an de onderdr'lkki.ng
vzm den tweeden, den 'opatand op Cuba, om .daarna,
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Jij k HI w'rblt ud meL dB Fransche ,\b, iJ, terwij l CID tl.t::Ur hoo teD
W 31ldelij lu fl O uil Md:a.;;nr de rei. u : rolgl I.I bar Ji: -'fol uldl.f u ,

illdertijJ llleellde ondervoun eu tE'

frsai.en 7.omerdag-,

~pge8taauJ

verdeelfle hot gcze ifllchap zi~h in g l·Qt.'lVjtHi;
betel:'ne heW-Dog :z;i ch hier ~ het a..uder e dan.rbeen. De
li& een
kl eiue wandeling door het p .. rk~ onder de w:1runde de
th ee gebruiken . . Rs\"e!lte-in, de kolonel, d ~ lllajoor en
de dokter rookteu onder eeb e~\tra-gl&B ec hte h'udee·
h ~illler bun sigur in de dicht bij den weg gelegen
kiosk: terwijl het jongere g cslacht, waRro"Oder we nu
oak maar ,\Vsllera e ll de docbtel's '"&U den ko lonel zuj·

hehbeu,

1.,~un.riijvi gh C"id,
!';!;'! n Zf;'el' gectiet in .
.geerd ui te rlijk l wet eSll
UU ~ toll ::-p!'ekende
trekkeu J di e mill of me ~ C'
een O(l stt:'l'~ c lle a[koUtst
gctuigde n. H ij blld u \'eri ge ns wcin ig, da t d ton I:;r~ ~·
Ii ~ t v~naft. d d e .
Salmuns L:.td ~ BrJ e t it:.'l d J.~ ftigs d..s.n
ietlt bewe l:'! glij ks; en dit WHS bij h~1D. g Pf" U hp~tudtle.r .
de positie, OUl dl.l.~, ZU01"1,j8 ~ ;:Lphil' ze gt, . . \;~in .1 ude ke iu
J ude (tn-r t' sein:!j integeodeel, ziju bed:ulrd he-id was
he m blijkb a. &f .H.&llge bol'eo ~1J bracht ht!L hare er r.oe
bijJ d&t m en U1e t d!H! !ll ~'.diL'I\!:l a l hee l spoed ig inge-

len telleo, 01' het achter de rill. voorbijstroomende
.r iriertje gingen roeien.
\Vij voegen ons Yooreerat; bij de vier heoreu in de
ki osk en willtm de drie nog on bekende dann an eeulgM.
y.ins llader vQorl!te1J.eI1 1 ah or~n 8 wij IliUlf hun g~f:!prek
gaan Lu ifJteren ,
De cud marine offielet wa~ een type in' zijn SO(J\'f :
llij Wali eeu liLJer!.u.l~K8-tholiek , .u ug eeli ecllt zt'enum
8t,eeilB roml 'foor de yui- t ell te gdijk YO] kwiuksla.gen
eu aardighed cn, behalve iu di e tij(ien, wlll\rin de jicht
O\'er ~ljD . \'roolijk bUI)~nar zegevierde. ~oon.ls i.Jjj dRRr

u ·lUeu wa ~ .
Nndat i. ede r

Z,t.lli gCUlald\e lijk mogclij k :lij u 1,itje g'~.
~\!~ll gestoken ha d, en de gla ze D
..1. 1 001' Ba" l.!3tcin mef; het t l ntele nue tl I'U lnmerl.[) g e ... ul d
1\~ a. ren , 11 ::t.! U d ~ kolc-;::.el m et de rol gel1de W' ool'd en y,ij1.J
gins op; · .Nu n iencl Wall eTS :ddl met hc-t j on ge ,olkj e te w&ter he-eft bege ve1.l.. 'weltiuhli uit, yoor.zOl'g1 om
zi cb
in OJ).!i petit cOUl i te liberal ni et t~ brJ.tldeu,
stf:.' l
Den., w;\\'men drou k II o~, OIJ ZC [} n iend eu
g r.e8trerw8tJ t Hn-ve!J t ein, rl\et den wensell , dat hij eo
n~ 6t hp.,~p d e gvetle zn~k bU de "erkiezi ng moge ·zeg-e .,

llUlDtm en eeIl t:l ig.ll8.l'

j

Baat aao d~ overzijde "Ian den I
wag. een vriendin van_ Valen~i!!e, die om!er geleide ,
WM gekomen vaton hur ~Neder den cnndida,ll.t..notarill,
den vermoedelijkun opyolger van pGpAi" voort~1 tants8 .
bril.ine prHlkje het hUlllle e r toe bijbr!\chtt' ll om. henl
bureo aall ge andere zij, den gopensionoerdotl ma.joor
ceu cigen&ll.l'dig voorkomen te ~e vel.l. j\'Inj()or BerklllRl]ij
der cavalerie jbr. Berkman. met wederh.lft e" doehter,
wae ge-ItLreDger in zijn vovrkoilleu: een opgm~et rootl
eu eindelijli dokter Sal nions, tantes ~encu8heer tJll
,
geticbt
m6~ hOf)g (Jpf:ltaand, Wltn.f;h~ ig hnat· en el' lI 1,wa·
huitr,iond van ouden datum. V. laatste, cen :bij_ou.
reo kllevcl~ W118r\T&n de gi.ttwllrte klenr ()uwillkellrig
d'fr.8. M
..' ad..".mie.
f{tjndorplIJ, 'ongev.eeJ'
eellig-e I Aau, rJl11~opbile deed denkeu, N(;cht.u.m! was de ;:i l R-jolJr
.
een . goed,' recht.ch.pen menu(,:h J allec.)U ws,t ha.rd eu,
dochter van notarill
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15 .. Kon ingin SOlJ ld3 va ll ~otl r :1h,l :p oaa r Blihl\'i& via SRffi:!.rJDS,

gashrouw g ing rue t de dri e g ehuw-du damee,

hun ZOOD GiHil, den luitenant tl.er infanteriu, . t oomede
Waller!lj ver\'olgs"Q1!I den oud-kalonel dar Ularln"
'~ Va.n Slooten met vrouw ell tweo huwb.re duchters >van
reeua middelbaren leeftiju, bur.n vall tante Ju.tine
op het buiten, dat san hot hare grouode; verder de

-~riCJnd v~~

O::J'

,. lh J.

te t·,
zouller &1 te groote hitt..;. Opdu,t bu.ar gn.8ten DOg 'YRD.1 uc m als overate J1 asseeru ~ en op pellsioen
wijL bij z;iciJ nog kralJ genoeg \'oelde om nog .JBren b.ng
dell 8choonen Inond in de iiefelijke orngeving der
ta kuuueu llleegaall.
yilta zou4en ku o.nen geniete.n, liet tant,e J \latina bt3~
diner niet te lang rekkeu. Zoodra mell vo.n tafel WRS
De dr)ktel'
een bu i. tengewolle

aan ieder de gelogenheid te geven oni - vrijelijk hat
hart te kunne" uiten en de mM8 to TUllon.
G oen wonder dUI, d.t het ook heden bij haar even
ongekun.teld .1. &angen ••m toeging. Eli "at Illertoe
oak h.t _ijne toeb''1>cht w.. s, dat het gezellchap groo
tendeela uit penonen. bes\ond, die elks:lr m9~.rllillle.D
op d•••lfde pJaat. ontmoett.u. Ja, "elf. Baveoteill M
Wanero wi.ten ondank> de zonderling. v.rbouding,
<Ii. er thans tUlBcben he" b •• tond, bet he<l.en nogal
go.d met elkander t. ,iuden, en _eer v.... tAndig
word da.rbij door de overig~n aa" tafel elke, .. iospe·
ling op den verki."ing ••trijd verm.den.
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wikkeld. ~j bep&a.lde 7.ich nil tot hot e en vo lldigtl VOOl'V ol.': b~woe ru e de " erdedigwg, dat; ae b _8 mer, t.1our
atel. Dit \Veru lllat d cn meeaton nauruk brlBtre~en door
laBt te geven t ot inhechteniBnelllillg der bc!!c buldigde u
dtln Minister van Oorlog en eon aa.ntal militaire 1ede:u.
bar~ b~voegdb e de n had orerschredeu,Wat de bitHwhoppell
van 't Buis. Eerstgenoernde, de Reer C3a.therno iJardy,
betreft., zij bewe erden dllt siecht!'! et'n gee.telijke
IUEto bet zeer i.n den Heer Holma, daL hij e eoe unrechtul1nk o \rer ltuune z&ak lIlochfi besli!lsc n.
gelegenheid, die voor Ertge land ' eene lcnmaztu,k Wl\-8,
llet Hof heeft z~ch be ~oegd verklaard Qm te oor·
tot e eDe partijzaak ba.d trachten te lIlaken. Hierop doe-leu over &ll~ m18drij\len, doo r de Ministt:rs in huD.
"·Brkla.a.rde de "'eer HollllB zi ch bereid 7.ijll voofstel ; arnot beg&all, ma~r niet bev oegd om !tijn ge voelen t e
in te trekkeu, lUaar het ..tiuis Dam hiermede ge'tm ge- i l.oggen over de redellen, welke de Kamer genoopt
noegen en verwie~p bet zander stem.ming..
bebben de beschnldigden te d oen in hel!bt~llilil Demen.
Wanueer in 't EDgelach Parlament over dam es g61\OO.&D.A dERIK.A. Ge nerp.11,1 Bt,iJc(Jcl.· , geweze n
aproken wordt. openb&&rt zich onder de ladeu altijd
particulier !ecr~tarI. 'fSll President Grllnt, 8ese hultiigd
zekere, wat men in het parl,6 mentair apl'.t Lakgebruik
van uneerlijite praktijken tt:m. B-snzien TIlItde bela-sting
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groud gesteld. De I'erdediging beweerue, gelijk men
weet, dot het H of onbe~oegd w.o. u.or ,Ie wi ,drijl'en,
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king heeft bee begim!lel, tcrvatindenieuwe gro~dwet,
te d oe!l in werkin g tre{ien, ns, :uelijk dat ui cllllnd verp li cht is bij t e d rag-en t ot de kost eu "an een eeredieUl~t
or g odsdiollllt, welk.e de zijne n ie t is. E en eerste stap
d ug t ot \'olkomiug scheiding nm Kerk en Staat.
IT.\LIE. Lc Alesi gcr d'.dart",,, mankt het orr •• t
openbalU', 't; wel k door het H ooggore.c hteho f, in het
bakende geding t ege n do Cfrieksche oud-Minlater8) i.
gewelicu. In list arrest wordt het beginsel der minitlt eriee le verantwourdelijkheid zeer .terk op den voor·
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r~ d.gen hUnnt brillVell I\I\D. htli; pOltk!\lltOQf _te doeD bf'zor~.en.
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Kamen zullen
geop end worden met cene door Dufaure opgeeteld e
boodscha.p.
Het EngelBch La gerhllia hoaft in r;~ine zitting van
Vrijda.g 11. uitvoerig beraadslaag<l over eel] f ooratol
van d en Afgeva.ardigds Holms) 8trekkelJde om te ver-

I

~

Ju ui
,
.. J uli
I
.FuDsche Mail, \·i .. lJ.tari. tln

't

~:.~~~on e~~~~~r

EugtiJ.clll~ ~.hiJ,

April

•

Ware het n iet, dat de K onin~ een
beeft van 311e8 Wilt nasr c eu ;stt\ab:!~

eta ver.k.iezingen de n e de!"b. &g l eed. Hij zou dan eerst

klaren dnt de teg. nwoordige toest&nd van het Brit.
selte leger zeer onvoldoellde is, d.at ue uitg~~
vcn 1r OOr da leger veel te boog zijn opge voord,
dat het at-e}sel van voortdurende kazern~erillg ,·erk.eerd
en onzedelijk. is, eu dat het tegenwoordig stalesl van
ind. eUng der Btrijdkrac~tell .fkeuring verdie:tt.
Gelijk wen weet, heert de H eer Holms, v66r de

w.~alld

r

Kabmet z,ttlDg te n e ",en. Thans wordt Ihc.rd gonoemd, een verdienstelijk Republikein, die hij do long-

DE OUDE KNECHT,

,o.n.

sch~en lllell

g~nomen ~ebbellJ

tot de 6&lUoet geweigerd hebben in .'t nieuwe

tIer

Riou1'(
J

de IlfkeurLug, all. men sleebt. van d. meer Zuidelijke
volktl vertegeuwoordig ingell ge weod il:!. De I:!pre ki3r wei .

I

ga_the.r en ga.tvrouw Jadelijl:. het ijo met de ..I ~"
lB8tige .ormen . .lJit batst • .w•• ook bij tante J UlItino
.teed. het. govsl; en hoe gemongd of uitoenloopend

as

Postkautool' Sa,maraug.
~)llitiDg
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d ikwerf W'J.rd. .t . d.e. :w.a.

kIng.
l'oen. Berg ueze woorc1en uad gesprokeo

is de

:~n~:~i:et::~ t:~ :~e:::h~~b:~:.Bten

de h'oofden mogelijt en door de overheid besohermd;
- alo AlphoDlo to Ora. - wanneer men hem bohandelt gelijk hij verdieod heeft.
Koning Alpbonlo heeft zioh Diet oa.r de gren_en
begeven, en omtrent sen aanataaud onderhoud mot
t:ijne tD~eder verneemt . men ook niets Dad!'fI.
In de Cortes -ii, n& eeDU: - le'fendige ber&6dslaging,
wa,araan 0 .. a. Cutelar en Canoy.. de Caatil!o doel..
Ilamen,. d~ ' verkiezing in het vierde arrondieeement
vim Barcelooa goedgekeurd.

, + r zijo- eobter ' .hior on daar gelukkig nag ookale
l:ulJ,tit:\e uH".)uderingon op de" reioL, iollU brokeL

:'~~8t~~:~e~e n!:;~e~~g 1.~' 1~1~ :~ e\,~~~:~:::in~::e~eb~:~:

do.

kunnen rondloopen, bezoeken ontvangend van gek:-oon-

ta,_' ~.• l :ook roogeD. ,ZijD .-

Samarang.

u!LllJa~ht

~ogel~ ke bewt:g ing Veill dt!" l:j.lu der pl:l.ttelan dsbevol-

J

krijgen van een zaer .

~!"I, terwlJl J..Den dolgfl.arne el1ns tou

o~tvaJ.ltmJ

zijde), Leon :Renault en Keller (&ecbtenijde). Uugevee r 40 Terkiet illgen, beweert men J zul1e~ oDgel~ig
ge t'de bes1itlt zijne woorden III te t) ekken
verklaard worden wege1l 8 .onge~odoofde Inmenglng
.Ai de gemntlgde dagbladeu verourdBelell be~ gl:ldlag
vati. ambtenaren der 1:tegeerlDg,
, v a u den aa.ll\'ot.'rder dar LlllkerpnrtiJ tell sterkate, eu
..Duraure heaR. aan de ~refect~~ .lA-at gege~eD, zlCh
e en du.arvan herlliuel't zelia aa.u dB Hegeel'ill a , dnt het
blJ de ber8tem~lDgen etrlkt onzlJdlg t~ bou~eu. .A.an
btlter is te ~ la.liU dan geftla fl'e n te wOrLl en.
Schijnt
O
prefecten, d,e hun ontolag hadden lOged,end, heeft
d.t bet Ii abinet reeds lang kr&chtige maatregeien "o~

waarheid behelst, begint de • beilige .aak" van Don

nog at: frij _"at gegeneerdll, OB g8bruikt )ewand
slechta lijn . ventand, ,dan ul hij bun dit niet e"Yol
kunven duiden. ImUl~r., allereerst beeIt men zich in
een abnormaal, niet aL te gomakkelijk toilet t. otelen,
dat met de hOffelijkheid ell d~ wij •• van invillatie in
:d.e ut)Odige harmonia i8.
Na een vooratelling metgeijkte, styve ter~en kan men
tl! -Dlldden "aD. hekende.en onbekencu Heden, van g'uede en
"cbijnvriendt~n, met· aen hcngerige !l!&ag een. !lee,le poos
in afwachting blijven .~n, te:wijl .m en zeer gaar no ~ou
!pan .itt<lD, on later kan men weder lang ~hl •• n ",to

ge woue meerderhei.d verworpeu.

ell b. v, lliet dadelijk aan te dringen op eene. algemeene kwijtacheldiug van atu.f ",oor ue veroorde.olden

man vOOr President -

zekere to kiezen en ru.tig be7.it· to gaan nemen van
't hem toegewezen erfdeel. - Wanneer dit verh8s1

;tje~:

~s

htteu
die zeel' d e
hHbb ell 'getruk.kl3n. H1J .zelda nAtllalijk dnt, . . 1I.i1lleel' Kopei.-,.hn.gl;'ll wel'J

aangewezen
wa&r~~hijn~
lijk geko"en worden de!ilI. Lopere (uiterate . Linker-

be.tond oeit to M iulrid tot Koning gekroood t. worde~, ach~t~ bij 't maar beter bet zekere voor het un· ·

::q~.~~ ;;:!~~:r~;l=~ ~"!::n.:,!li~~~:n:in;::~r!~~~~:'

met

aa.uvoerders vau u~ Lillk e r~a l' t.ij , zich eenige woorJ.~ll

~~:t °boijm~e~n~a~i~a~~t eo:.h;e~~~lij~:n ~:e~.ez~~~~c~~~::

hem &an cle gem:a!ln van Don Carlo8 werd vermaakt,
eeret 6!\J: ha.al' mocht worden nitbeta.ald n& het slui-:
ten ffLr.. den fredo. ~ij htlt dan n. de ovcrwinning of
~a _de beBli!l!Ienae ' nedarlaag ra.n Don CArlo8. 110en
Don ' Carlos nu zag d"t ' er- 'weini'g kane meer voor hem.

{

ge~,

giD~ o~:rh:~!~6v:~g:~~g=~;:jt!~a111~:ftH:;j,. d;er~,e::~ld~:l~

f:l a-

yaD pIau "eDO zoer gematigde houding a.all t e ilelllen

£rsllident der T"'cede Kamer _

nog medo,

Rr w.o diner op Buim.icbt; Tant. JUlItine gar
jaarlijlr.o, behalv. nu en dan oen inti.m. partijtje, t ... 8e
bepoalde dinei'll, eli "el een op . Valentin .. en een op
hasr ·eig.u verjaardag. . . . .
,
DAt van heJen 11'&0 (;"r eere ...n de ee,."tgeooemde.
Voor . hen,dienu juiot niet erg op een would be

j

.hvnngelische K er k., Sommigu ,leden vverklaarden zlch
te.gt!,ll ,bet outwerp, .~n~~ren dl'ongcu nltU 01' b ~Iaugrijke
wlJzlgmg. W.l.al'a CblJnItJk r.al beden beBlote n ,wortieu ,
het ontwerp III bandeD te ste lle u vall een u, ni t :l L
lade n beata.ande CommisBie .
Het Deensc he Po{'~elltiIt7 !teeft het Hegeeriugi5 i mtwarp, litrekkende tot verl3tel'klllg Jel' stall Kopellha.

~:~:e~:!~~c:,it ~ev;~ol:~~~~:!::e~j:i~~el~~~~t~{·ikZe~~:~

.0-

J.

. Bg (~.e ~oOl~tgezette. ~eraRdBJl\giugen over dtl begrootng,. .ZlJll ,Ill den PruuH8~4en ~anddag tcgeu de RegOf1ri..ug weder onder9cbe~den aanvallen gericht llleest
door de ultramontanen, lUAar' doorgaaus zonder 1gevolg.
])~ gelden, door de Hegeeri ng ;laugef"l'nagd, werden be~
wllllgU: \V eue rom werd geklaa,gd over dfj .Jit.1 !;hte btl·
haudeiIng, welke de l!.OogeullB-lUd titsatkuudige gevaug~uell. te verdun,? bebbtm ell a a,ngi1dl'Duge u oJ; eene
spoc(hge hervormmg "au 't ge raugeuiBweze n .

vall dIAuditfret-PIUJ"

Mac-M~hon

.... at te Parij. ,Is hoofdoorlaak nn ': het eindigen des
0!lst,nds wordt opgegeven,Wij!en de aertog "an Modena ~ 6ertlt oc..1angs overleed' hij
moet bij uiteroten wi! hebbeu bep •• ld, dat de geldsom, wolka door

go.tort eD dat zulk een landachuimer thans vrij oal

d e d~mea.tribunp, geplsatBt iH, te do en vet· wijderen.

quier, aun Maarac balk
hebbeu doon wetell, dat- hij en zijne partij een Knbinet llufaure,

san de bevolkiug der door, hem vroeger be.ettc gewesten ziju dank voor haar mocd en offervaardigheid.
/;fat. zoo ~poedig vo.r hegen gunatig gevolg van dell
jong,ten veldtocbt togen de Carlisten moet •• ker in
d. eortte plaato wordon toegetehreven .an de zorgvll~rli ghcid en de 88l'Denwerking w&armede de ,'erecbil..
lende borclhobbers .der Regeering.troel'en hetplan ..n
den Oeneltllen Stai hebben tenuitvoergelegd, Maar be·,
halve bicraau - de correspondent van the Tim~3 .telt
het in 't licht ~ moet huld. worden gebrocht aan de
wijze be,.adigdlteid der Regeering, dio ziob niet _toorde
aan de openb&re meeDi.ng, wen deze op herva:tting d~r
vijaodelijkheden Ilandrong op een tijdotip, toen alle_
nag niet voldoende Wi! voorbereid. De Hegeering wile
de niet ear beginnell voar te geheel gereed was, .1
moeot .e door hare handelwij.. ook gedeeitelijk de
volkognnot verEezen.

-: !"i :t=, ! ~ !: 'J t:- ::: ~: :"" ':'~ -', ,': ~ ~. ", f.- f- n..~ ~ H, ;;a ht l~ f'"t. 1 _ A"It.
voor zulk een ,arm'&lige.n epecul.aot !:Deveel bloods is

op d. whi.ky, heeft deter d~geo de6wege terechtli •• tasn,
uoch ill door d e Gezworenen vrijgeJlproke n~ Zooala uit
'Philadelphia sall de T ,'meJ ge~legr&feerd wordt, z81
hij eehter zijne betl'ckking n iet weder ft snva arden l tUasr
deze later doot, de ZOOlH-I \lau den President, ]!',t:derik
en Ulyue3, wOJ'ilen vervuld. In betzelfde bcrigt wordt
verzckerd dat ~uB8chen den President en: den minister
van -Finaucion, 'd en heer .BriJtmo, volk"IDeD eensgezindbeld besta-at en dat la&tstgenoemde niet vOOrnemeDjj
is zijne portt' fe uille Jl eeler tc leg-gen .
Er is spt'ake vau, Jat de GOllverneur' fan LCJu i;
eiauH., de bekeudc heer Kelloggl doo~' dt! Ye l'tegBllwoorllig iug V8.11 dien Staat in st aat van bCl$t; huldigin g z ~1
W'ol'tie n ge*te ld, l\ual' l uii! \'UU ~e D tel egram ui t
Ni e uw·Ori tlsns hebbell zest ig invloedrij ke kODpliede n
aldsfH' ~ell protest Ja:a.rtegen o ndel'tl;!ek ~ ud . - I ntue!!cbe u
he e ftJ volgenlrJ dPD h~ Philadelphia gevestigden beng tg evel' vall de 'i'/ me." bet I::J uis van V~rteg~ Dwourdi gf: l'iI
van Mi13~j8 $i t' p i d e ll Gouve rneur A me., ill )j t~aL vau
bescblltdig ing ge8teld en ee Ue ~ommis3it- benoemd o w
te ollderzoekeo, of dit oo k t en opzigtt) van de n heer "
Kr::Ilogg behoort te gel:!chi erlen. De Z3.l1k ho udt vol gene:
bedoelden bel'ig tgever in de politieke kring-ell van
Luulijiana. d.e gtHlweJel'eo "lUer bezig,

I
I

~:z~:P~~~~:~::id~:~';~;~j e~~~;'~¥j: b~:~rijk!:r ~:: vut~::;d~~tr:t:Je b~:~'''~!:~~t~eb~~~:;:to ~:~:: h~!

bebben onblagen, zioh voorbehqudend hen in betere
tijden wedcr onder de wapen'en"te roepen. datlr het
CBrli8n~ e weI gesln-g c n is, IDaaf nfet overWOllueu en
reel Illinder "C(·nidi gd. l.'en elotta betuigt Don (.'tlrlUH

't aUeen ma.U'

noemt: hiJa~iteit, Met' 'het gobruikelijk gegrinnik werd

kennen Qpenlijk dat de RepublikeilllilChe In6c.!ruerheld
lier nieuwe Kamer zaer welzal kunuen blijkell bebondeud
te " ezell, ell w,ft,arf:lcbuweu tegell eell6 onru!t8to~erijJ
die oieb Auders bodoelt, dan aall de llOnap&l'tl,8ten
yoordeel te verachaifen. Zoo zegt b. f, de Mon iltur,
die ouder invJoeu sta.at vaIl den J:lertog D6caze8~ dat
de n.~!lba:agen dtii."" grollliwet nooit met ha.re tegen...

ilet wi •• elv,llig geluk , In dat stuk zou bij verder al
fiijn~ ot1icj e~n en .oldnten van hun eed van trOu.w

hep 8allr.len te
g."ono geldelijke ondernemiog, en is

2 plaatsingen f 1._ elke herila,lIng de helft.

don OO.~ ,VrUd)'g de AfgevBardigde Sherlock begroet,
toen hU t voorstel deed bet tral:ewerk, 't welk \'oor

. . In It Zuiden vau lrankrijk: hoeR llle.n ~a.Ddel1 ~ol.
wel"k. met bet iD.ternecren der voortvluchtlge Carll.
teu. Reeds zoudeu 4. a. 5000 Ulan in ~rankrljk. ziju
saugekomen, meest a.lleu in zeer beldage1l8waard.igen
toestanu.
j1igoro en n,~dere re3.ctionnai re bla.den prediken DOg
ateedB eell veldtocht tegen d~ radicaleu, - wat\,~lUede za

van h.e t legitfem. koning.chap W&!i verraden, met dOQr
gebrek aan dapperheid van zijne getrouwen, maar doar

CarIDI 'Jeer .terk

PrijS der ' Advertenti~n van .1-.10 W"oordel>. voor

.pO. hKl'tfna...
..

o• .Q:O.-

w

dringend. noodig heeft, en san de ootwikkeling van
'.Iends. rijke . hul pbronnen.
Reed. dadelijk nB 't verlies van Eotella, moet /lon
Carlos een d.gorder &an "ijue ooldaten hebben uitg.v8ardigd, waarin bij verkl83rde, dat de heiEge ...k

W8

Nculerland

Bchotan. D~ officier, die bet doodvonnis Het voltreit
ken, 'tial voor ' den krijgeraad teracht!taan.

geleid "door zijne nieuwe vertegenwoordiging, rustig te
kunosn arbeideri. aan de hervormingen, die men zoo

1.'er ~l" vfl.n de volledigheid declen

••

D. Regoeriog he.ft, op vertoogen v.an · Fraos.ho
zljde, beaLoten 6ene 8chadeloo8litellmg Ult te k6er611
.an de bettetkiogen VBIl den FranschmanBeygondeau,
die indertijd wederreclitelijk op Cuba werd doodg...

Algemeeriov.er~icht.
Aail. den

Abonneme n tlpr.Uii
TOO .. seheel Nede..l .-Indt. i 10._

ra:t.~n~r~ij~al~~~ ~7:b;~~lj!.~k k~~~~;;i: h:~' ~'::l J~~~k~:~

I

I..

. Nn. ue:r.en · .tuO:lt.
di e tIll.WOp ltd
lIW we~l:ich , en

urie

tll D-joClr! en u . (hda.c,·1 l(lO I' ii I:!
utlbaes1I::l, dS:lr:\u.n gt:tlChOllk eu. l k lie d dli':li ,:enscb
¥ihed tn ut tl , mindel' e ~h te:' f ~:) r -m\l pf;! raoouEJ k d:a~

1m het bp.la.ne

Iwa,:tgoUig in · oijn oorueel.ellinger.: mll&r dit wa. hom
len werd gEtoid, '
.
Valentiae. VD~.riDg vi~l 01' aell 111 Ausu,tllO, Oil I ... nl~.~in. ~ vorgtfBl1 bi) d. v"rou~elij~ill{i, di. !>ll ..

khmlt8U aile
.
tI ,

lUlzel'

bef.1Use len .

l Wo'/'l!1 w wipd)

GIITDllIf
voNni.g.n
circa 6 UUI'
werdSamll1'lIng
.eer langdUl'ige
droogte
door eene
eiudeli'k
na ..
eene
fiinie ~
bui verfriocbt. Te.ens bar.tte. een bevig
gen...
onweder loa, waarb'J .en .~ag vlel z66.• w&a~ dat oud·
z.elieden vorkl,~oD nog nImmor zoo loto bIJg"woo~d
t<o hobben. Diezelfde Blag 'Ioog oP. Zeoltrand 10
.ell bruggetje voor het hui. van den heor ne net
hou' werd tot .plint... g•• lagen en eenige bioempotten
d n totaal vernield Gelukki beert de zl>ak zioh
",or ~.
.
..
g
a •
hlorblJ bepaald en h.bben wy van geene ••rdere onoe
lukken varnomen,
-"~---

I

t?1J.

Protestantsche Eerediellst,

GOEDE VRIJDAG, den 14 April,
's AVOlld. ten half 7 ure.

H.-A VONDMAAL.

e~.aal ~n ~.p.a ~pm

den Ba.~d der zaak is.

OK'l'RlONT Hi'l'
m()OI'Ut'llllmr van den
beer ,Hubin'leeat meU ill
Jrukb a.d tWtJ ""I Reg!:
By arrest n m het Roog-Gerechtshof (2de kamer)
ill dit Tonni,,, als weI en te redlt gewezen bekrachtigd.
Een "erzoek om gratio} na.n Z. F~. den G. G. gericht,
word van de ha,nd gewezen. Beklaa.gde ollderging echtor dio straf nid, daar hij, v66r de executie, in de
gevBngeniB gB8torl"ell il.
Opmerking ve.rdient nog, dd. de '}'croordeelde, to en
hij, ne.. een gntieverzoek inge(l1end te hebben, op la8t
van den Resident van Kndoe in verhoor genomsn
.... ord, bekcnd heeft, d~t zekere Setrodono uit de de,8& Goedea.n, resideni;iG DjokdjoK&rt1LJ op zijn last menBchen verzarueld heeft om den heer Rubin ter gelegenheid van ecn dsa.r te organisceren ketjoepartij t~
vermoorden; d&t deze hem vier dagell yoor d~n maord
is komen mededeelen dat hij de zaak in den a.vond
va.n den 3den Ms.!ut 7.OU volvouren, ill~t behulp van
zell pcrsonen \lib Djokdjo, wier namCll hij uiet lloerude,
en d.t hij dien Setrodrono gelegenheid yersc:haft be,eft
om ongedeerd het pIau to voivoerenj dat hij geene
andere reden gehad hecft \'001' di8ll moord uan tl~t
lle heer Rubin hem weI eena in bijzijn "'AU koeliea
hp.knol'd had en, dat hef; bepaald Ollwa.sr is, dat meI rouw Rubin de hand in ditJ .tflak gehad heeft) terwijl
hij haa.r uaar alleen in- bctrokken heeft in de hoop
l,oodoeode r;elf vrij te lOmeU, waart;oe li" geva.ngeue
Wongsoredjo hem den r&tl.d gegevell had.

In~:nl~~:n~~f:E~:~~:d:O;e~~:!~;lt~/?/m~::;rl~:n~::;ij
~876.

Oh ..olcl'(l. Op Jaw en jjjadura lUll de e\l,)lern. in de
resideutien B njoe",", ell Madura weder ~f en kW8meu,
met uitzondering V:1ll het g&rnizotn te Soerabaia, ook
onder de gnrniMeneu op de oyerige hoofdplaataell 'Inn
JawJ en in het hOBpitaal te Jrillem I geen zieldege-

I__ tot van

",

t

..

De konununikatie

~er rec.rutell~

dw zlCh ona.&ngena&m. Yerraat zagen,
lUetrllct~en te ~loeten ontvangell van mlQn~8che OJlder·officleren lilt ~et ~eger,
.
Wanneer voor dlen dlen~t geen Buropeellch kader mt
de geledoren kan be.elllkbaer ge'td~ worden, dan
wordt den kommanda:ut dar, schutterl] lD ov~rwegl~g
gege\'eu, d!1nrvQor onuerofficl~;ell, korporaaJs of afgeex~
?rc~crd~ Bchutters nan te WIJzen, zll11encle alsdau de
llHI~t:uctle bet{"r gevolgd. kUllnen wo.r~en en z~u het
stUltende, om door ~eu Illl. onderotlic1er gedrlld te
worden, verUieden 7.1Jll.
(Soer. JIL-l)
_ Do J Ol.lgmHI-WeC7.Cll Inl'ichting alhier mag zich
!!teeds in erc kl'H.chtige onderaL uning, voora.l van ~oerab[l.ill:s illge.zetencu, v~rheugen.
B~drc.gen de te Koerabo.ia opgebl'achte contributicn

te ~:z~~~:Il:lde Vriendschap" gaf ook in dat opzicht
meermaleu een loffolijk voorbeeJd; de bestaaGde liefhe bberij-tooneelgezdschappen Yl'Irscha.fteu lI.en pupilleu lllenigen genoeglijken !lyond; de heeren Keller en

I
I

dO~e~e~n~:f::~~ :?e~~::t~er die zicu

d d
d
1
., k
ht· . h
.
o:r ~~.r !\7c~~n:O:l:l~8~~ej~r:r:av\;n~llzo:rea!~:!:~
mogel~k door de jongelui te doen doorbrellgen.
Srhonk onlRngs eell ollhekende, middels den heer
Loth, de aanzielllijke SOIU VAn f 25 met het doel am
den jongens een prettigen avond te bezQrgen, een b:3*
I
zoek aan de in de Inrichting ge,·estigde openba.r~ ~de
I lagere .chool, ~~f den hee: J. Le:~stra aauleldmg

! TO~e e;~ d;~~e~l;'i:o~!ofr ~Z ;.es;~~.aa~e:~c~tte~~:h

althan. zijn dienOmtrent den toe,t.!ld der ziekte ill de re.identien

i

162

=

39.42

r

d:z:.iB~~ !~::C~le~.even bij voortduring koorben epiHet lI.lI.ntal lijders was in de re.llidentie BanJoerna8
echter bela.ngriJ"k minder dan in de vorige m~and.
. In de reflidentie Rembang kwamen op nieuw koorts·
geTaUen voar,
Wer uell

Aa,nget(\'lt.

In Japa,"

.
_ Ba.ju&in"
, Bagel<n •

Matiia,,, .

76
. 3761
. .S69
78

1217
1458
4210
979
733

i'..ill over
leden personen.
r

13
424
196
65
16.

l/e .. bo.~.
Pokke". In de residentie /reafJger Re,qentscJl 'Jppen
heeft zich een geysl van pokken voorgedsan, terwijl
in de reeidelltie Fat, mb:mg vier ziekt.egerllllen van dien
.a8:td zijn Toorgekomen.

BATAVIA. 9 April. Bij het,ertrek vande Voor~a(fr-tJ

ni.Qr N ederhmd en van den "tootner K(Jrang

Daar Atjeh beerschte beden morgen veel beweging san
Jen Boom. Onder de vertrekkenden beV'onden zich

de heer Mees en familie, naar Europa., en de heer de
Leeuw, dir. off. van gez. der eerate klasse, naar Atjeh.

De kamer .an den Boom was in gereedhei1 gebracht
om da.ar personen te kunnen ontva.agen. Men mel'ktee er den legerkommandant, den vice .n.dmiraa11 den
dgemeenen sekl'etari8~ den d tt>kteur tau binnenlandech belituur} den re8ident, den ussiBteut-resident1
Tele hoofd- en mindere officieren, uen vice preaident
,an het Hooggerechtshof, a15mede role I'echterlijke en
andere burgerlijke ambtenli.ren op. Vier .8toorobooten
yervoerden de pa.s8agiers nB.!U' de reede.
(Bal. liBI.)

,wachtachip

met:den Sden daaraanvolgende ..ervangen door den
omeler van gezondheld der late klas86 H. J. Nieuw,.
kerk.
- Het r(Jd~Tland verneemt, da.t de Minister VAn
JU8ti~ie, naar aalll.~iding,.va.n de behandeling der IDe_
grootmg VBn. de rlJke:gestlChten Veenhuizen en Om •
merlchalls voor 1876, bealoten heart san de 16 arbei..,
dersgezinnen, die met l-Iei e., k. uit de geatichten
Tsrwijderd worden, ill de _ pIaa.t! van een gift Tan
bonderd guIdon in eena, een ja~r1ijkI!H!he toelage te
geven.
- De Kieovereeniging Ode te Rotterdam heeff;
ook den heer Verniers van dar Loeff candidaat ge~teid yoar het lidmaatechap vaD de ~rweede Kamel'.
D~ vooratelling, welke in de Kiesvereeniging Burger"'
p~"-'ht door een der laden gegeven wall van de houdmg deB heeren Van der Loef~ in edn proce. der
gemeente, werd- door den voorzitter Van Orde, mr.

onder kommauuo

van ll1H;juor

::::e:::,

_~~e ;~IJTP~~:U::::ni~e~ieor~:a~a~a:d;~:!~:!:

all OUr
jui,te en valBehe besehuldigingen behelze1ldo. afdoende
e:::.

met een peloton lnfantefle en een Bektie tlrtlilerie,

Dll'.

Hoynck van Papendrecht) wethouder}

fl'

:1:

~::~~nd.'e ~~~:a::~iv~~i.E~.:'~~:::

De oilie. van goz. "andberg en reBerve·munitie werden
made ger;onden

j

1 man sU6urelde ell 2

weruen(5.e:~ll)d.

_

It

met de

d

overlijden van den genera&l-majoDr P.L

- i:\og voortdurend - zegt het nJ9blad -loopen
er geruebten nopens VOOtnelUell. tot benoewing van

2 itl

.. 0 . t'r "ill.
i
,18I't.
Ten vebv~e;'::; up d.o bt:lrlCht~u 1il de ~,aattcourallt
vkan 13/14 eUd 27/28 -h-'ebruari l87u, nos. 37 en 49,
d
an nog wur ell m~ egoueelJ,. dat bij de operatien in
Atchiu , op den 4ulm .l:'ebrua,rl, gesneuveld is de kapitl:'in J A. Vun del,' Kruk ell bij eelle p~trouiUe van
het l3de bata.~jonJ. op den. 15dtm, de kapitein J. Van
der Pauwert J:ie.n.nji op ulellzelfden dag aan cholera
overleed de late luitensnb J. Uutlman.
- 's koniugs besiuit nm den 2den Februari bu~renl~ndehaeu'de aJ- edn overBchrijving van het lIdo op
et St9 Dot etu k er In<li8cbe begrootillg ~·Oor 18io}

den hear Henny! gewezen lecretaris·genersal aaD het
departement Vl1n Kolonien, tot de een of andere hoo ..
ge betrekking in Indie.
- Uit eene 11lededeeling "fan prof. Veth blijktJ
dat de bijdrflgen "Vaal' de Sumatra-commilsie geategen
zijn tot I[,c1n8tens f 181 °00; met inbagrip der TOl'1to~
lijke'gift van mr. W. A. baron Baud, .& I 2000.
1{0bterdmll heeft door de bijdragen Tan nageuoeg
200 person en en firma's) gezamenlijk ten bedrage "an
f 4400, Bchitterende bewijzcn van belaug8teUing gegaven. Uit AmeterdRlll zijn eenige zeer belungrijke in~

J

ti!u

I

benoemd tot rid·

~oniog heert &IU den Gou..

zelia zeer groot leedwez~n do~n betmgen wegen. het

l.\iieuws uit l\edcrlalld.
I.

Zijne l:1s.jesteit de

r verneur-Generaa-l van. Nederl~ndsch I~die Hiog.tdal~

o~!~~~:~f~re::~ ~~m 1'~:~;:.g~7~~)0,~~~~g~~:e~~: ~~~i:i~~=::'!l o::,tv:;~:~le:'S~: :.::r d:9de!~!::~:; t~~:
dU8v-Gr minder algemeen) daar sl~chtB de naman "au

Het pIau Achijnt ook tt;' beBtaan om "an tijd tot tijd ! Itrijdillg der uitg!l.veu} weike in .J\ederllmd moeten
de troepEu groote marschen te duen maken, eerstQns
worden gedaan v(}or de yuorbereiding dar uitvoeriUfJ"
in het belang der gezoudheid , en tweedeua misschiell ! van de hayeuwerken bij Bu.ta,ia.
0
ook om eenig mauhtl:)V6rtoon te lllaken, daar dio troe~
- .Het lJagbtad meldt Ollltl'ent de yerwikkelingen
pen dan uit den Kraton llla.rscheer£l'n<.ie, de lijn der
vall OllS land lU~t Y~1l~2Ju81u.} dat een der groote mouiterate posten vo]gen· bovendien wOl'dt de veilige ge- I g.~n(lheclen - ~lzoo. niet .Portuga.l - 3an beide par
meenBchap tUISBchen die pOAten hierdout' ook zeer betlJell haa.r bemuldellng heeft a&ngeboden, en dat er in
vorderrl. Waf; dAn O'R7;~)nr1hpir1Rt.np~bn(l lw.h.",ft Vfllr. 'I!.
de la,ntste da~en. in ecn der hooti1steden. tuss-chen h . . t,
16~'n te verruelcien dat de Sindo(o nog n.ltijd. vol zieken
hoafd VAU hel~ d~'pl~I'telUent rail buitelll. zaksn der bt!2 i iJ mBa! in de rna,,1 in de m"aml naar Padallg
doelde mogelldheid ell do g6z.uteu van Nederland ell
vertrekt: de cholera. IIchijnt echter gew~kp.n te zijn,
Venezuela alda&r, onderhaudelillgen zijn gevoerd. Omdat wtl .zeggen epidemi!ch, r:ooala het in Februarij is ga~
trent den loop dier onderhalldelillgen u,chtte het blad
zieh alsnog niet gcrechtigd eeuige bijzonderheid me de
weest. N u doen zich nog muar eenige gevaUell "an tiju

ruim 80 pereonen of firUls'e uit de Hoofdate.d ziju

medegedeeld. Doeh sedert de lllshte opgsTe zijn neg
dagelij~B uit Afl1BterdaID nicuwe bijdragen toegevloeid:
en er HI alie reden om te. gelom'en, dat ten 1!I1otte de
eera~e stad del R,ijks voor de tweede , ook in verhou·
ding tot hare ~oo.eel grooter _bevolking, niet 1.81 on~

taBl nog niet uit den Kratoll verwijderd is. Men
begint echter nu waarschijnIijk m.et eenige kracht

derdoen.
l:udiell ill ue andere groote stedell vall Oil! V&,if'r~
land in gel~ke verhoudillg wordt bijgedragen, of het
edele YDorbeeld va.n baron Baud eenige be.zitters y-an
groott'l fo.rtuinen tot na'tolging mucht opwekken, zal
de 130m van f 25,000, het minimum waarmede het
te deolen.
, Aardrijk8kllndig Gelloot.chap I'erklasl·d "eeft d. teak
Is het weI ingelicht, dan blijft echter genBraal Guz.;.
te kunnen aanvangen, bpoedig yerkregen zijn.
!I~aJl mC81 d~?- OQit aa.ouringen op intrekk::ing Y&n deu
- Sedert eenige da.gen loopt te 's·Bage in gewonn-

~:~~~. o~::rT\Y~ta g;:a~~;o t~~l W~~;~~:i~~el~:gu~t~:~

~Y:d ";,e~~fn~er~i~:;ee:ri~:~ ~:~e~ert~Ch~rb1en h:tmna:;

verplaatllen: daar atasn nu reeds 6 groote ziekenza.lsl!,
ieder "'oor 80 lijders beatemd, en op het oogenblik is
men bezig de nog ulltbrtJ.itende gcbouwen daar te siellen, ziju die gereed, wat wlLar!ichijnlijk niet zeer lang
meer zal durenj dan ga.at het geheele hospitaal DlI.&i"
Pantey-Perak over) en het ia te hopen dat het aterf~
tecijfer hier dan "'feel zal vermiuder~n.
1'egen de banujirs, die hier reeds tu1ke groote
.ecbauen betokkelld he t ben} heert men uu ook -aoel.
treffende .maatregelen genom.en, d?or het' aanleggen
van keerd~ken, ~ie hooger ziju da~ den tot nu toe
hooget bek.elid, zijnden watentalld, en het aanbrengan
van centrlfugaslpompen, die door locomobielen in
beweging gebracht worden 4ie het w'ater in de:u Kr&-

cie?l.6 cijfers achijnt geblekell te zijn, dat, aedert de
tolkantoren in d6 beide haveU8, de
.l'Statltsiukomsten d r ltepubliok, wat iu- ell nitga8.11de
rechten betreft, met aileen llliDzien1ijk toegenomen,
ma.ar meer dan verdu, beld zij:.l.
- ~aar ons uit het noorden va.n Overijsel wordt
rueegedeeld, houdt dr. A. Muyper zich nif.'t 1tlle~ll
Qllledi~. met een nieu.w· 8choolwet-outwerp, maar za.·
melt hlJ ook: .gegevens in your flen wijriging der- kiN"~
wet. in e~nlg,e-· gemeenten w(>l"'~e~ r';ll :r,ijIJentw.;;g~
opgaven verzocht vall· de na.meu der kiezers.' zoove~l
mogelijk. m.et verrnelding der richting welke 'zij toecre
daan zijn. VI,} personen, a.an wif) de tau.k opcredl'aO'~en
wordt deze 1ijsten ,il,n.m te stellen, ontva.ng~ll, n~r

waarcle aan te he,; ~~~-a.n, dat Z. K. H. de Prin. van
Oranjl} ontttbg ~~rn nebben aangevraa.gd uit zijn func~
tiE' yan iu~pertC:I.H' van het wepen der cavalerie.
- Den lSdf'1l M&art .zal van het koloni!l.al weride-.
pot te Harder'wijk, per apoortreiil over Utrecht en
)tj-Grav€'nha.ge, nRftr het Nieuwediep ver'rekken eon
detachemellt Buppletietroepen, sterk 150 man, onder
-;,-eIke. 8 o:aderofficieren. om dienzelfden dQg te em·
barkE!eren 3an boord van het via. ~uez na.a!' J .... 5
\'ortrGk:J:end etoomlchip PrinU$ d'Tfi-./ia. Ret bevelo'fer
dat detfl-chement ill opg~;tragen :asn den 2:apt. de~
genie van het Ooatindischeleger H. J. O. W. Lutjell'->
die van yerlof n&a.r J8l"8 retourneert; tot med~gelei~
den zijn aangewezen de 2de luits, der infant. van
d~t leger J. W. Tan Bergen, J. W. Hulterman, L.
C. Baggelaar, G. P,_ H. Van de,r, NO(>l'd.n&l \ - Vall
Durn} -L. P. F. 8chimpff, A. C. 'Dorrenboom 00. A,

tol tijd voor. Het i. eehter ollbegrijpelijk dat bet Boopi.

f:v;~~r.~eel ge;~n h~n !::p;t::~o :,,~:e;t ~::~e;~:::~c~~

Slll1tlllg van de

ton eu oak .te Pantey-Perak op een bepaald pei! zul.

ono gemeld Fordt, vergoeding VDDr d. door hen niet

len doen bhJven. Wat den spoorweg betreft, die !'uat
langzaam masr zeker vooruit; nog un jaa'!' 01 mat en

te vermijden kosten.
- De President der Zuida.frik&a.Dsche repnbliek,
die, .ooal. reed. gemeld i., den 16den Februari 1'1 e- ' J. Engelmau.
derland verlaten hecft, ie in den laten sV"ond van dien 1
In de tweede helft dar lllaand Maart &, .- :ta.l
da.g ta Bru8sel aangekomen en heen daar den yolg-tmte 's.GravenhQge een \'ergelijkdUll examen worden ged~~ morgen, naar ~anleiding eeDer ontva.ngen uitnoo- ! houden voor l"eder1anders} ~ xninstens 20 jallr .(lud.
dlgmg, e~n langdurig particulier onderhoud met Z. M.
'zynde en den leeftijd van 3@j.38!", nog niet bereikt
den .... oDlng der Belg.n geh.d. De. a.ond. heeft hij
hebbendo. - die genogen oi]n to worden aang.steld
ovo:- C&~~i8 en Dorer de reis naar Londen ~oortgezet.
' tot mHito.ir opzichtfr der genie 3de kl.'ibij ht'!t Ned."

wij Bporen ¥an den Kraton naar Oleh-Oleh: het groo.

!:lOER~BAlA, 10 A pri!. Kolunel VIm der Heijden
ie geeD onderbereiheb'fr Ie Atjeh, maa.r kommandant

te gebrek san koeliee il:l echter de o;)rzaak van dien
slakkengang: gedurende delaatste tochten hebben aUe
T9.n de OosterlinlC aldaar, wnt w;!heel lets anders is.
werkzAambedeu Ufm den IJpoorweg} die nu nog lliet
~ De !~te ]l1l1; ~na.nti5 der infanterie H. M. Mahne:
halverwegc den Kraton gevorderd ie, a:tilgeebaan, daat'
en J L. P. K. Christ "ijn overgepl.stot n~ar Atjeh
de vroeger daar gewerkt h.bbellde kOBlie. gebruikt
en vcrtrckJeen den 15den dezer derwaQrt~.
! llloesten worden tot het a&UVOerell ~ft-n dvres en mu.
~ De venuuLie cler ondernemillg H. S. en D. B.
nitie. Ware het goheele werk ••nbe,te"" gewor<len b.
lif'p hedon morgen alduB 0.1':
v. t;e Singa.pore, Jan verhengden wij ons t:~liaachicn al
Eerst,~ afdecling, 'Het hoofJ.-etahlitHlement te Blitar,
lang in het genot Ylln een lm~ltrein.
kooper 0. A_. de Blij, VOOl' f 20.500 2de afdee- !
pen C!~ineten iichijnt hat weI to bevallen hier op
ling} Kl'nngau, kooper ~'&va 1J1a.bak-Maatschappij, vOor ! A.tjeb. Dlt menechenra,s da.t overal wan.r ietlJ 1;.;:, ver
f 4,400.- 3d. sfdo"ling, Ngoelloot, kooper O. ~cheep
dienen vtllt) gevondDn wOt"l.lt, achijnt in den laatsten
maker, YOOt f 11100 ...---tijd erg !.tier to vermeerderen, wat een zeer goed
Op l'.atul'ua.g .3.l"ond had in krunpong Kollum
vel'BchijlH~el 16 1 daB!:' men zoodoende iangtiAmerband
albier eeu ;u:mta.t JJi,vanen, meerendeeh~ mJl.llUOOrtl van
eeoe vasta bevolkillg krijgt; de gel'eeltt WBg van Pan..
tokolJ on 11l~mltll"huir;Bn cen partijtje georganil'lel:ml,
Perak tot Penajoeng} ongeveor 10 minuten ga&DB
dat werkelijk voor een Europeesch feoMt niet behoefde
"eer notte toko'. be.et, en men zDude .teJ1ig
onder'Le dlJen.
meelleu op Passar Senon te Bsbavin to zijn, werd men
ZO!JR'l. wij 6enEi d&ospa.rtij gevtl!lj ba.(lden zij een
.,,,, tijd tot tiji\ door hot vallen van een .cbot van
tandak pArLij goformeurd. Eer~t wTnl. gegeticn a~.n
eeu dBr yer afgelegone pOf5ten niet van zijne on'~eluk
J10Ut; :leer !Jette en l.indelijke taroI) tCl'wijl op de porkige tlwalinlJ, gelleZOll.
0
cele:inen honleT1 keurig witte atwvett;{itl Wa.r:-en gelegd,
OnM po.i,;" op 11 tjeh i. nu zoodan.ig aat or eene

lOst bot noortige goro.dach.p .,r bij, .IB I.pel., vorken,
me,'.t.~ r-H witte porceleinen 'fingerg]""I'Hl, V()or htl-~

Mi ..

naar Atoo. terug met medeneming der getJllsuvelden
wederlegd.
vau d!'J terug gtlsiagen patro. uiHe-Baron vim He. ekereu.
- De IJag . .Beur~cour(Lnt (Ne '. 1f n mcit!r) d,elt mede,
In dell nacht van den_~2en op d~1l23en werd de nieuw
dat de poging van den heer P. R. She win, om de
opgerichte post van drie tijden door overmacht aange·
mijncompagnie Ne'/er:and te redden, Ichipbreuk beoft.'
vaHen en een vefljchrikkel~k geweer~ en geschutvuur
geleden~ omdat niet V'oldaan is aan sen der voor"ur' gehoord. DeB morgen. te 4} uur word een patrouille , ;~'::;p:~Y~a~~: :~~:f~:~~d;ij!:; ~::~~~k
s:~":J~~~:
: t~c:~&:: ~::O~~~ll r:~t.5~draj~~e~:~t::e~e!ar~l:'
~cher ZO~ .8cborsen tot 1 Men' 1877. De compagnie
j
Vorat, om zich van den toel:ltand der nieuwe bezctting
]S nu failllet verklaard.
, te overtuigen en naar oillstandigheden te handel en.
- Z. M. de Koning-gr£?othertOK heeft den h.or

KOT1'A, RADJA, 28 Murt. Op het oogenblik
heerocht hier een rustige rust; d.t wil .eggen dot or

~'i~I ~~~i~:.~:er~t, ~~lt~~ifells.cheiding

,r'an Zr.

I

==

m

de: rol

ma.rlmers en blJ • RIJka werf aldaar wordt met den
.5d~n Maart aanste.a~de op nOll-activiteit g~steld en

De patro{]'Ule -Lucan ging tegen dell avond, reraterkt

Ambain. en Ti11l')r werd ook gedurclldc de maand Js~ 1 geene groote zaken meer op touw 80hijnen gesteld to
nuariJ' J.1. nieh vernomen.
. worden. Gen. Wiggers van KeJ:'c hem, die da.ags na
zijne aankomat reeds eeue iUl!lpectie o\rer het hOBpi~a.&l
de~n, ~~:Bt:panf;t t:~:~eg~:~t teOer~g~¥::!~~ v:~de~e b~j- gehouden heeft, iB begonnell mat OllZH postenketen te
T8rsterken; dit wa.s een voornaalIl 'Vereischte daar' de
:::~illJ&:~:;~J.nJ\l"~~ ~:li a~~g~;~:i:de:ee:urende de
posten op veel te groote Rfstanden van elkaar Wlll'8U,
am de afsluitillgen vall de nog ona vijandig ge~ind6
Ble'Vell Bijgeko~ Overle- % $t91'fte~treken volkorueu tot Htand te brcngen. Zoo ie eellige
zi~~
menu
d:~. ::::el~~:tng
d&gen geleden Aloa 0 8t gelegen tUltscheu Atoa ell!
lJQlijoem-a~.
a
15O
11
61.1
Kuifoe-Lo opg~richt en hierlIlede is de lijn van verst:erMadura.
kingen die zich van Longbatta messigit recht 7.Uidelijk. '
.r.iffldio~n .

r;~denti:~6 Ja".,u;'/, 7B:"7'Q~~:,3~a_!

nevil,: beb.oorende tot

w"'

I

::':~.::(~~.i~!e~e e:~i~~~:Po~t~~~~:~:

In de

11 ~tD:le:fll~~:~A:Pg:::~~r;~t7:t!e;lt::t~ W. Pan-

I

Visser, komUltLlldant \'lion het tie Hat~ te Atjo&;I gels.stte '
daarop den kaptein .Lucas om met een Rolonne van 1
100 . b'jolletteu, waarbij 1. Luit. Adjudant van der
Loef en Luit. Vorst, hoe dan ook die gemeenacha.p
te hentellen, zich tot den majoor .\Jekern, kOIDmandu,nt
v. h. l:j ha.lve i)u.t. to Kaijo Loh te begeveu, vaa het'
gl2:beurde te r8.fPorteer~u, en tev6U13 foor to stelleD I
den volgE'nden morgen eell kOlullne van het 6e. 8e en
l3e Hat. met ArtiUerie te formeeren , een tus90henpoet :
te bezetten, en van een en a.uder aa.n het Hoofd· I
Kwartiel' te rapporteerell.
I
De patrouiUe LUC3ij kwam zOUiler verlies te Kaijo !
Loh aau} en varnam daar dat reed. door genoemden !
hoofdollicier te Kotta-H. adja
ken"i. gogeven d.t,
de gemeenacha.p ver~rokeu, walt au dat den volgenden ,
dag een kolonne zou urtruk..kon van 3 kompagllltm van
het; i!le ~Il het 13e .Ba.taillon, d.e noodige .Artillerie (On
1uO BZlrjonetten vall het 6e tiatlliJlon, eu dat nB. her
heratellen dt'Jr gellleeIllH.lhap, een tU88chenpost, thana.
genaarnd Atoa~Noord, zou worden bezet. Een en ander

~!e~n v~li1::~::l'lag

C!11ati schonktJu hun vrijen toegang tot het oulangs

achter den naaln
,,'to Nicola.." verbergt, ochenkt steed. de .makelijk.
.ate hijuragell voor Let St. Nicolll&Afeest1 er 8teunt

was a1too verbroken, en maten

wij niet wolke wacht wij VDor onB hadden; de ge- . te WtllemoDord. en bela.t Dlet de. wo,arneming von
meenschap moeat dUB wOrdtlll herHteld e.aden ~aveLbebber
den genee8kundlg~u ,dle~t_ biJ het Kooinklijk In.tiward vall een en a.nder kenuie ,gegevan. _ Majoor I tuut. ~oor de ~.~lne, ;.blJ h.e~, gede~~te 'faD het korpi

Zoo lets fOnd Zaturdag plaats, blJ de eerste OpkOlll.t

:~1~d;e;:::t ad~~:ij~~~jg:~i:~~~ :~er;e&~~~g~~e~ e:v~~~

·ee~~. ~b.a

J"'"

Sulij 1875 niets Dleer 'a.n cholera. werd vernomen J I ~?drollgen \'oor a1 die ?ewijze~ van ~ympsthie openbeeft de ziekte tich op nieuw vertoond.
I hJk ha.ar da.nk te ?etulgen, dle InrlChtmg aan aUe
Op de buitenbezittingcn schijnt de ziekte in de re- • tnenschenvrieuden warm aa.nbevelende.
,identic Pal,tIlb"".q en in het gOllvernement van Suma(Soer. Ot.)

Koort8en.

.H~f

:.
e•. d~~~elf\()m
..........
den oorlog
Kra.to.n .0.0
... getrok.k
.. e. .u...... .'........•..•.
8.P . van.
'..h..et
v".ll.if"'"rtit.i.6
.. !!!
. J~' .8n
.p
I' ZlJn, ...
~~ v. 18.. bet.
don
.poed~g
Inh.d.
beida
rechteIlB04.~
ten . ·'Illi1"1I.thet
.. drl~
I. mogel.llk t. em,hgen een p18~. ,ja.t zeer wen•• hohJIt., een ou<lerdom vau mill'\t&d•• ijot' '. 'trriuflig J&{f,~~
I zou 'IJn, m....r ..... of het mogehJk 16, dst zal d. toe-.
- Naar men verzokert, .al e.rlang •• ne· oote
Iwm.t on. leeren.
.
(A. D. u. N. 1.,
promotie b~'''het l.~·r !fl8'lltlfl!iib'll1!!1.
'.'
gr
KOTl'A-,RA()Ja.• 29 Maart. In den morgen.'an
.-:-,Voor d. groote. tru"peuvereeniging. woJkedit
den 20en d....r werd van uit Atjeheon patraaille
Ml woraen g.bontl • .t,iB aan~&)Ve.en bet Ie. en
gez.o. nden van 70 bajonetten'ond.er.be.el van den'len
8.!.r~gimentjl. 'f8nter!\l....J.I.' .t b.• ~lll 0 •.er.de. 3.ezamen.
Lnit, Baron vall HeeMeren en den 2en Luit. Voret,
£!ketroepen.IB opg.iIi'a~ san .lim generait-majoor
omzioken en J<oolies naor Kaijo Loh,te. brengen; op
.Malt~e,komlDandB.tlt ,der 4odelift!viBie inflmteria.
de boogte _ar vro"lfor dekolonna van Swiet.nwas
. - .1lhJkent een van liill;, Nedet!~ndo,cb conlui.at te
..angevallen, werd OOll Jeze patroUllle duor eenover. I D.0&1
... blJ het De. parte.m.tI
..· n:.J v~n Mal'<
.. ne . ontvangen te..
rnachtig.n vijand vau ± 300 man geattakke.rd; het
legram, IS 6 .. M,s.lcl1toefstoon{8chip A",~a; on.ar
geweervuur vau ~eide zijden was ooiv.rdovend;.on- i b~.. el van lien Iwt.~t ,t.~ zee.1.te kla••ejbr. J ..&..
middelijk werd de Ie Luit. ran Putiel.n met ver. ' Roell, IiIIln .2SBten Febrnart JI. tel:o. reed. van Duina
sterking gezondBn, maar het w... onmogelijk er zieu
gcank"'d .. Aan boord 10 alle. weI. Het vaartuig zal
door heen t. alaan, en de tlnZeu moe.ten wet aehter.
de vllig vertoonen te Lib.ria
,
lating van 8 dooden van gslangan tot galangan terug-'
- De lu,t ..ter-zee 2de kJ. G. H. Van St.,,-n,laatot
tr~kken, door derr vijand, toen D,llS geweervunr vet:;
behoord he~bende cot het ~Bkader in 008t..ln~ia, en
miuuerde ten gt!yolgd Vall g~brek Yn.n muuite, met den • ~a.n claar. den 20sten dezer.In Nederlaod ~eruggekeerd,

~r::~d:~g :~:::~en:~:r ~~nt;::~:!, !:~e:e k::~d:l:~ ~:r::n~a:a~:::~~::~ If:t7t°:: 6w~t:~er::gz~:a~uitl ~

Ds, OVL.'iK.

fai~n'l;·~eB~~~~t~ear~fa~.~~: v;~:~ sedort het

P~ibj.·.e

eten
de beeren
..... tafel.
werd gehuikten
mjn gedronkon
en all ..1een
hepln de... un
beste
ordo
af. I~. g"IIsnd .worden· d. Javanen zoo .~ r b~k:88gd,
dat .IJ bet zoo olecbt hebben, maar ,het 18 mIJ Zatur·
dag a.ond andero g.bl"ken e.n mag IK zeggen, dat oen
go.~ deel der Javanen alhl.r het beter heart, dan.
memge Europea.n,
. - Hier ter plaatoe wordt hroorl verkocht, dat .eel
rerf verdJ~d, N.et het
eerder den DRam ~an
bro?,d .':8n. Leroux, at ~ t9 even goe I., m&ar 1"aar·
sehlJnhJk l. ,bet van Ohlnee.chen oor.prong. La~t de
keur gehun~tlaafd .worden..
..
.
I
- ~ommlge Chlne~zen, dIe kofflJ en Bu'~.r .angs
d.~ hmzen verkDDpen, wegen ~?t valsc,h ge~V1gt. On.
zlln voorbe~lde~ bekend, d.t ZIJ 30 pOt. "lllnder gayen, dan ZIJ ,eldBn. AI. een paar van dle.be~r>eger.
exemplair ge.tran worden, zal het waar.ch1JnhJk wei
beter g.an. ,
.,
,. , .
. -~ De !!cn~~tterldlellBt IS eene yerpl1g.tmg, wa.a.r~e~
Dlen,and w~gloopt en moet da~r~m al ,lJet mogehJke

groat. troepenmacht Tloodig i. .JJe~n om de rij van
.. e.. torkiD!!'"n til be~~tt~)1 die l\'a~r.chijnlijk Dl~t eell

I

I

V60< "11U vertrek van daar heeft hij verachillende
bezoeken afgelegd, o. fl.. bij lord Derby, den minister
va.n KoionieD lord CafllsrvoD I dtlll heer Fronde enz.
.Dinsd,ag 11. is de President per IiIpoortrein in een
,tate cart"Jafjt! nu.ar Dartmouth vertrokken, waarheen
vOfscheiden vricmden bam uitgeleide hebben ' gedaan,
en wasr hij zieh Woensdag h.eeft ingel!lcheept n.an
blJuru vall het Iitoollllchip Iral-ntir' CtJ,tie, dat· des
middags ten 12 ure na&r de Kaa.p:st.a in zee gestoken
is.
J

IndiBch leger.
- De luit t/z. hte kl. 1\£. F. Heeringb, diene-ude uu
Iboord van Zr. Ms. wn.chtschip te Hellevoetalul,ll1 t'n de
luit. t/.z. 2de kl. H. \' elthuy~eu, tliellende aan ~loord
,,.an Zr. Ms. w4chtl!chip te Will.emaoord, wordoD) e6r8t~
Igenoemde onder overplaat8ing iD de rol van laatstgcmeld wacht.8~hip met den 16l1en dezer gedetacheerd
'bij den torpeilor1ienst.
Voort8 W{)7'dCH met genl~ldeu datum ··de, luit. t/z.
18te kL W. C. A. Ziegenhirt von Roaenthal en de
'Iuit. t z, 2de kL A. Voor",olen gepl4st.t respectieTeliji<
aan bo;)rn van I r. l\.h. wacht8chi.p te Hellevoetalui.

I
I

In .ijn nommer van 10 l!'ebruari il. heeft bet
yreekblad Dan lut Regt vermeld J de benoeming va.n rut'.
A. J. \ an .i:md.u tot preBident van het Hof van . en te.Willemsoord.
Julftitie in ~urin.me, in td gaall 1 ~pril18·76. Door
,~ l~e luiteuant ter "ett lI:~te, ,k188SfJ E. J. Roo" eLi
daze blblloemiug ..a1 ,ill dit Hof sene vacature obtde luiteDant ter zee 2d6 klal!se J. J . .De Bruvn~ worden
.t&an, die woldr••al llloeten vervu.ld wordeu, en wanr.
"let den IGden d•• er gepi •• tMt aan boord ;'an Zr.l\Io.
voor de IIOlbeitatie oak .oor d. recpt.gel.erdeu ir: , w.chtochip te WiIl.m •• ord,ten .inde ied~tacho.rd te
Nederland 0p0;Jlt.lt. De ,eroilcbteo Vl'or bot )i1l1llIrot- ' lI'ord '11 , relpeotiev"aaD boord fan Z(, ,Mo, hl1~II'
-

~M:..nO.'l>~:';:;.
len: r:m. d.:(~.V:.,~. d.~ ~a~.~.en ,.~ l'la~~e ~O~!b~~.!. ,k.;:.;.~I\l.' ~~ ~;'~t

*.

p~~:e~~:

man, maar de behr.Ok!!:. '.lie ant.o.. O.,ite.D... ol.Un... mi •••.h. ien.
". <1"qf'M~DlJ.!lar _01101 onze opmerkinein,
!:b';
...
!".i!... . . befelhebbllr
'.de,'.
.... . ..' ont......
. in•. te dank~'llellft
.... ....e.IIItt
. ..... . bet'
.
"!lllltIPI '~~men wacbtsn
. e
foon
beno'emd
bpimin Alien Young,
~ eeno. '.... .,.. benrn d.bord,,.,.w...rme"ed,, iuitenllnt ' Koolemans
al. I,D Amerlka ol:8lien'plotaelingOO)o gemlllF ~Qd ·~'fIho.d~ .
•
Catastrophe .
10 Junl.
. 'lIet
.jeijnen d.... ·to~htU&l'daPool.treken galllUkt ~eeft.· ., . eOhiidde het o.ok ~ier,. ell ~venll!' in.· Amerlks. vala
.WT&kl,:. gabonwo~\ doen .. !,!lJ1;orten, dat.men.cben1e-.
8 blijk van Zr. Ms. ingenomonheid met en erkent...
gelu ~oe""r. zu,h .,n. die;Dle~~ere steden vest'gdon,
con. k"~ kOBten? Ifoe het . ook zij, in bet. algemeen
i.kheid. voor de galegenlleid,aanean on~r .o.lIiclOren :. soo .. mdt mon ook te Port ~a,d menschen ~&n: allo
be),ng .'. het hooget lVenschelijk,~qo nietgebiedenil,
.geven OlDdien tocbt mede te maken.
i n ..tl~!!, me.,. Europeanen dan Egyptenaren•. dle lD hun
dot de slooping van dat Bchoolgebouw, hetwalk nu in
_ Naar mell verneem... 'IIIOrdtde kapt..luit.t/z. J, , oigon land gaan .. erk badden en be,t da8r~m elders.
C~,inee.che pandj8lh'ui~en her~ch~pen i., niet langer
:. L. Gq '&n Pittino, komman~t ·,an. het ,IVBoht: , zoebt.n...
;'
. '
. . . . . . . ......•.
.,.
blvve bebooren tot da pia vota.
...
:hip ~ Hello.oatrlui., met 1 Mel a.8; varvangeI! t
.Het l.at .,eh aannen, ~~t. Port Sal~ III Ultg?breJdc
'.- l?~.; toe8t~~d de~ ,meeste 'hul!rrlJfUlgen en paar
oor den kapt.-Iuit.t/•. H. D.·Guijot.'
. ' . I ha,d zaltoenemen dooro,G !oordeellge ·hgglllg.en
d?ll ~lbier is er Bedert ~iet beter op geworden. 'Hoe
_ .Bij h.e Depart&ment Tan. Kolonien i. van de· .. het· groote handolBvarkeer tus.ehen Europa, Indie,
dlkwlJlo reed. ~ebbell ·.W\] g.t1'8cbtdit onderwerp on. '••ren A. 1\ool,kapit~in bij den ~ne:alen .taf,.!: r \China, Jap&n~ enz.; daBrom .alt het t • •erwundcran,
der de Bandacbt te brengen dar bevoegde 8.utoriteitj
".:.L..~.;mon, I.ten iuitenant dar ,arti.lIerle te Bred", tIIr . dat ;m~n ~e lSederlandsuh-ludlsche product.n, d,e ,,~or
te oor4eelen ecbter n&&r den 8chteruitgang inatede
~;erm.king aa'lhat. comiM vail het Roo"". K'fJR' te.de Zlild-Europaeaehe bavans bestemd waran, h,er met
van d~n VOOl"~dtgA!lg welke to beipeuren if! in Let. ge·
" '.. at""i" on.\;,Vo"gen een,e 8om'van f.270, al8 opbr.ngst
eer4er in tran.ito opslo.g.
balte der if,·gene, pa~rden en tuigen en de geheel
':'" ~rt eon cone.e rt tt ·~red. oP. 18 dezer, d001' ee~ige
. Het .treven in den ?a.nde~ i~. jui"t om het verv()er
<. ,ilettanten me. t welWil!.ende madewerkin. g dar K.omnlt- zoo goadko.o.P ~n 8po.dl~ mogahJk te doen pl.at. heb- willekeurige wijze w&&rop' zij tot gevaar van p!lrticulie,ra rijtuigen en voetgal'gen oYer den weg zwieren
,;,' ~gke muziek-\"'~rel?niging rlijt en I- oika,.ding en der
ben en zog ~lD mogehJk ~v=r te pakken en nletteereellhiwl' B edt,', JllmnentoCJr, ge0'6ven ten voordeele I gensta.o.nde dlt over Port SaId verkregt1D zou wordeD, . en hollen, 'moeten wij veronderstellen dat wij Diet ge..
Ia.n de t;.ge.;'ond6. en verm.inkte hijgaliedcn iii den l bleef men steeds bij de oude omslacht.ige wijze van • lukkig geweust zijn, ill ontt I!lfreven. en. het onderwel p
8te~dB ae.n de aandp.cht van et B~Btuur ontsnapte.
trijd kO"cn .A t e h i n . ,
! Ter\~Oer vo~!' he~ meerendeel geschiedde dit over
- Tn den nacht 'Trm Dingsdag 4 dezer, werd "tell
_ D; oud-hoogl?er.Bsr G .. J. Muider te ~.nn.kom,
lSillg.apore; de Naderland8ch-flldi.che .toom.sohepell
huize vrm lien iulUiluer Wa,8ie) wonende in de kam~
iie. zoorele Jareu. zlCii. UltcJiU.ltend. ..
e n ~et Ultstekende· , brach.ten de prod.ucten naar daze pisate en vandao.r
pong Kalaugan, dicht bij de Europoesohe wijk Bieu;1'es ultaten heen bela.t met het oppertoezicbt op de
werden zij n.ar hun be8temilling .e«osrd. J)o goedettI,rau, eene formele ketjof:!pllrtij gehouuen. De rooyerB
:-.weekeliugen va or dell. phn,rmaceutill~hcu .. dienlt in 1 rt\~ bleven l~Dg ouderweg, terwijl men 8.oms twee~J

van

I. omstre.ekS

Jost- en "refit-ludie, heeft dezer dagen zlJn ot\tslag , drlewalen had over te pakken~r alvorens Smgapore be~

I'ij het Depsrtemellt van koloI;':ien ingediend! wegen.

toe

y..

het Mir.i.terie v.n Oorlog een buitellgewoUe mipectle
'wHen onderga.an.

gewn.p.cnd, drongen de wlJU.iug vall genoemdeu

:oy;Ie~nU~~ ~~~~::~ev:~e~:d~r:~~/8J!~o~eVn~~~~ be~~:i~!~: ;:v::~rzien door het gebouw dnt Z. K,
.'~~~;:tr~ l~~~"::::'~: ~~~~ !l~~~!~bO~:g~e:~~d.;n~~: IJ.J:~n~"~f~n~~i~:;~;:o;!O\~;:l~~:an;eekregen dit
:merkte zicll door onde1'8cbeiden zeereiz;en ell een i&ng'durig verblijf in ODze Oost en We8tindilche bezittiu~
gen. ZijnU" wal1ltelendegczolldheid ma.lkte echter meer

de Nederl&.ndsch-lndi!!Che producten langft een veel
korterfin weg hun bestemm!!1g ~ullen bereikon, terwijI
l,ij voornamelijk. .door Neder1u.ndsl~he vasrtuig-en VP-('-

::;~:i:~~r \'~:~l~!~~m!'nUit:~~tl~~(~len~~:ZB~:li1~'ijg~v~~: ;ije~~le:~:~e::G;~:~~e 81~~t::jte:e v~~o:~.;l::t8~::::~
richtingen dcr zeemacht ill Judie, toonde b.ij ccLlter op
Me een mued en. atuutheid te bezitten, dle menigmalen een betuigiug van tevredenheid van opvolgeude
Ministers VAn J\.t.rme uitlokt-en. AchtervolgeWi tot de
hoogere 1).ffi.ci~rBrangen op~eklommenJ werd hem, alB
k"pitein ter zee de bet.rekkm~ opgedragen vall ~trec
teur ell kOIDlllsndant del' l\larllle te HeJle\'oettdulB en
later werd hij trot schaut bij nacht bevorderd te. W il~
!eDi8011rd. lien .... 8sten Juli 1872 werd hij tur r.ali:l~

langJ.urigc.l1 dienst met ingaug va.u 4 AUgUitU8
•. f. 01) peueioen gee:teld mel:, toekenuing ,all ,lell
ra.ng v&n 'dee adm.irau.l.

hun producten dUlil'de:r stellen, dll-ar hat vervoer uttar
de ¥'uid~Europeefjche hB\'en6 nu zooveel eenvoudigcr
'geechiedt en dRill' minde~ kasten aan verbonden .tijn.
Het trotsche groote N oderlt.nd:Jche gebouw, nu te
Port~Sald verr~zen, i& ~8n. het S~ez~ka.uaal ge!egen,
J'loodat. elk ,SChlP, d,nt d19 na.ven bmnenkomb} de l:f 01land.che drlekleu(" 1.let wapperen. In de keldel"l '... an hd
gebou.w worden de goederen bew-aardj met dubbele
dmuen zijn d.ie kelderl!! geslot.nj een eleutel is in hlln~
den van de Egypbi.che dammen, den tw~eden heeftl
de directeur del' inrichting in tijn bezit. Bet gebouw
dient \'erdof tot hotel, 'roor kav.toren enz,

Zijno verdien.ten werden in. 1866 door Z. M. den
Koning beloondm.t de ridderorde van den lSederl.nd
.ehenLeeuw. Uok wa. de ove.ledene begiftlgd met
bet officierokrui. der Leopold.orde van Belgie.
_ Men meldt un!!! uit 'III tj age; i:J et ontwerp betref·
tende d. iurichting en bet racht'gebied der reohtbau·
ken, ouz., .lItrekt tot opheiling der reahtbanken te 'Lei-

Toevallig braeht het stoom.cbip .an de ~l &.t,c&'p·
pij "Nederland", dot den n.am vo.rt.-an den Vor·
8tel\jken eigenoar Vtin bet etabli ••• ment, onl.ng. de
eer.te good.ren, 1400 balen kollio, in die inrichting.
Peze balen werden in t.ransito opgesb,gen en zullen
nu per eerste FranBchemail n •• r de Zuid-Europee·
I!!che havens gebracht worden. Het 10lnwn le-rerde slechta

uen, Goriuehe!n, Lrielle, .Hoo.m, A.mersfoort, Nijmegeu,
Del-Tenter, Sueek, Appiugadam, .Eindhoyen en !.loes.
_ De !,Vereeniging van burgerlijke ingeuieur8" heeft
auk bliore bf'ldenkingen ten &anzien V&D. het ontwerp
v~n wet op heb hooger. ?~der.njll m.edeg~deeld en weI
i.ll verLslld malt de opleldmg van mgenlcufs. Reed.
den ll\ovembf3t' 18"73 heart de VerllBr..iging den 1':'"ausch
uitgcBproken, dat de opleiding \'an ingenieurs in de
>ret op hot hooge. onderwijl moeht worden opgenomen. Vrareeukomstig dien weuscb heeft het be.tuur der
Veraeniging tha.ne 10. een.ige be!chouwingen betreffeu
de d.t ou\werp het licht doen .ien, getiteld: • lie regaling Yan het hoogcr or..ue:,,'wlj' in Yt'Ji"bar.d met dB
oploiding van ingenim:..rljll en • .t:enlj proeve tot wijziging van het weteontwerp op het hODger ollderwijs in
oYsreenitemming met de_ groudwet."
- Don 27st.>n, Zoud.gavond, vedietan hij de 01"
van Jan van Leiden, een oQrspronkelijk 8tuk
van
G. H. Betz., in nen Nieuwen Schouwburg
alhier na. het 2de bedrijf twee peTllonen
zij
yerklaJlrd~m .8.S11 hen, die nerens hen
.zij
het te erg vouden.. Op bet to"oneel nutg men uiet
bidden, on d~n den dQl.~.der tc bezigen om
Heeren
_tom :08. te bootS6u, datie lliet langer Ban te hooren."
DB wOClrdeu, die z.ij gellproken hadden, vODden weerklan.k. bij een pur, min of meer door dran&. opgelfond.:n pel'sonen, 'die fiich 6ve!lwel tot het 6-e tafr.

eeD opontbaud Tan vier uran op.
In alle opziehten verdicut delia inrichting 10f; zij
is niet alleen in het belang van de Bollandl!lche natie,
docb voor ieders hell"ug opgericht.
Nederl8n~ mso zlch verheugen. in· het bezit te.~ijn
van een Prlnl!! van den bloede, dIe met zooyeel lJver
en energie dB ~ edel'land&cbe belangen weat t.e b.5'
hBrti~en en den goeden naam van 1\ ederl~nd oolr III

I,

~~~~r~::8~i!T> h~e~~e~:~~A::~~

in dit t8freel Jan v&n

.En kruiBigt illij gelij.k: den Nnzarener,"
Ich.,nen deze personen bet niet Ianger to klmnen ,er~
duren. Zij begonuell te fiuiten en werden hierin door
twee of drie antleren gevolgd, die met fiuitje8 gewapend wllren.

Ben oogeublik later trad Jan van Leid.n weder op,
en opoieuw werd gefloten j da'lrop liet de Directie het
• cherm fallen. l'oen de eerste oplchudding bedaard
W1Io6, tra.d de regisseur voor 't 'Qutlicht en yerzocbt
hell: die op zoo luidruchtige wijze to kenn~n gaven
nice Ulet het stuk 1it'l sympathitJeeren, Hever been te
ga.aD, dan stoornia te verQorzaken en het genot V!.ill
andeJ;'en te bederven. Daar(tp werden de rust\'erstoor-

dera dooe da politi • .de "s.l uitgeleid, "asrbij een
. ~::~id:~I;:P~~li:~d:&:::l·lerij d. politi. ij.erigen

I

in bet Chinee!'(che k:tmp nil TI·lkens meer lanbl\l'upalen verrijzen.
\\
hopen dl~t· de burgers het yoorbeelu hunner gestnarte 1lll.tuUl'genooten zuBen volgen,
hoewcl wij eeni.gzins be\Teeed ziju) dat he!:; ze~elijk

y

heid,gevoel "an on, Hoofd van 't Be.tuu. ZHEdli.

Wn.njZ"l ang Pin. Rsjqh Willi, gu. Dool&.th un Serll. ....lIk.
WSD.gkang"fin Teog Lie gilt Boo w~ Kok u.n

SO!'

PIl~Stt::ler8

w:'~:r~~ ?~:di~:~~on:t~ ~:.ni:run~I~\I~; !! 'k j!;:~I1~ deC~~~r::P~~:i:
~~~t.:ll;D:.C~~~ol~~II~eO~~:.I·Cr~I~~lJ;ln::;. l;le~~~~:. ~~~I;t ~~u,;:;~::
f~~~eet~~iie~.r~ie~~~\r':~l;:~£:~ ~~:~.·I~!1~~~~der~n.

.t.

.Miniller

Frftnsen rId.

t 11dtkiIl.!. Lllit.,

un Enrol.eiC;"

Ger., J. H. Lintlem:·n.
fie h-!lO'rt'l! Pi"IJer ~Il fH·d. 1l;>!

~~~;~i,r :f~~~f~~~ 'Jlf;/;~:~:~r~JE~~:~~~~~:f:ft:~;~';:;~r~

Rincit.buizen. Lel!r1!lj!, .t:o;cbtg, till killdl·rell. lloopt!jak~B M..... Dj IIIHlloediu. D~. Heereb Tromp, de HOI"&, t'mith 1m b,'d, Erh. LUlt., 1/1:
J kl. HordiJ1t, De Aeertll Hev

ill

2 b d.• Mtll~iug 2 b ~ d .• An

TCil.lI

2

~~d'bQ;~::;:~:~. ~ieburgh, De Heeren Wr. el e ~H:. Z. M. lfo .. pen
"'e~.roldcen

Pft.S~a..~IClr~ .

l'er St. KI),i~r' Wi,lem Ill, ~~1i. de Coo, tllt.;lf lhtDs,a 'fill k.ll~t·
,,!" ~ h~rl !npt. ]loffltlan; de 1nil~IH!it~ KOr)pmfl(,e, Gfloin, BaH.ch er
~1'I

Jsut.te ~ft COhill., nll'lr:. Rumnrill ci'e1; de eontr Pillo en ech1l!:.,
de. hweren +\hi!lhlH'r Gl;lcilbuil!l. ecbtg. en k:i~~; I;tchiff ep 7_00I', ~1i1i·
tlUrp.o. I1Jisndtn, Cbin~el.en, Aratl1t.rell, b~M: elil.l~! n, Vrt:U1H;D, rIl
lrindereu.

Vervolg der Nieuwsberichten.

- Deu 23aten zijn weder <ijf militairen vall het
Koioni.al Werfdepot tel:l arderwijk gede.erteerd. DOD
24eten w~rd een b~niler in burg~rkle'eding te U eerd6
en Tier werden in uniform te Wezep ·gearreatcerd.

Allen ~ijn door de rijklPolitie bij hun korp. terugge
bracht,
- N aar men wil, .,,1 de bek.nd. novelli.t J. J.
Cremtlr ale t"egijseur van -wege bet N ederlsndsch

Tooneel aange.teld ..o..den.
Uit eell mede~lillg r~n Burg. en ,roth. van Am.terdam bleak d&t het Be.tj1\lr der vereeniging Ndrr·
l lld8C/l .1b"~'li efl:.ich bereidheeft verklsard den I:'chouwLu:g fOOl' iJ jai'en tegen een verggeuing van f 8000
tfJ bespelen, Er il. echter moeielijkbeid gerezen over
d,e bllrgstelLillg, &.angezien Bestuurdera .BII!! (ommiBsa·
t.lIlBell en D:i.e~. "TWt: zicll ab borgen willen verbinden.
De zuU:k is du~ llag aanhangig.
\rulgl..'l).fI, opgav~ ill ile TiJi is Va or de IInDo!-

lijdende prie.tars" in Duitschl.nd hiertel.nde thana
bijeengebraeht f .0721.

Ret Nederlandsche gebouw
te Port Said.
H 8t

~Bbuuw.

dat Z. K .. If..Pl'lnfi Renclrik te Port

~~:~r 1~:p~~~~e~en~;81i:~;ettfe:N~~d~~~nd:~bOw:;~;
daM noor alle natien .erwelkomd en geacht, omdat
netdMl, dat mon roet die illriobting booogt, in bot
vel en il!

b~IAn ~ ~n J~~".t·l'()Qrdeel '."1

D.JOCJACAliTA. Oniangl daed de Regent van
Bantoo! in 't bijzijn va,n andere politiedienareu, hU18zOflking bij een ctemang in zekrre dessB onder zijn ge~
bied !"el!sorteerende, di~ yerda-eht werd. handel te
drijven. in clandestii:J.e amfioen. Of~choon men bij deu
maD, die voor zeer bemiddeld doorgaat, niets gevondcu
ha.d hetgeen men lOcht1 werden !ijn goederen die een
niet onbela.ngrijke !!!om gelda vertegenw(Jordigen. ech~
ter in bes!ag genomen en de demang geyankeJijk weg
gevoerd.
4

Bij dergelijke gelegenheden gebemt het uiet 1.eldell

ua.t zoo de beschuldi.gdo wordt nijgeeproken , bij zieh
tot een gdnk IUag rekenell, wanneer van zijn gaede~
ren slechta een gedeelte tereci.Jt komt. Zlllke prQktijken echijnen dua tot de geheime iukoIDilten del' iniu.ndache politie te behoorcn.
Wij vernelllen dat het n.i~u.wc hOtel be Toegoe de1.er
d.gen geopelld is. Velon, die Djokja .an tijd tot tijd
bezoekeu zal deze tijding gcmoegen doetl. H et .zegt
,in zekere zakon veel, zeer veel, wallneer er IDr-cr COD.currentle beBt&a.t.
- Nil. veracheidene dagoll d.rougte zijn de weHt·
moel!60ne buijt"!n weder begon.nen. Het regen de ten
millBte Zondag avond, ofecho on niet lang, waa.rdoor
J

bet weilr merl<elijk werd "gekoeld.

AI

waf;

Ie"."

ademb is er door verfri"cbt.
Meermalen hebben wij reod~ op da noodzak.elijkhcia gew..,zi;u 0ID: het Olule IIchoolgebouw te Gond()oo
manan, da.t ondf,r bet vorige be&tuur door den W &~

terotaat afgo~eurd on op publieke veiling voor afbraak
verkocht were., Nor goad Ult den weS t. doen :ui-

6

f1

e del g e B t r eng e n en
n" onlter rie
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len
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den

\'ltlJ
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dezer,
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B.' P.J. VAN DEN BERG,
T E
weg~D8 I'erhek

BOD J 0
v~nduli~ bou'l 'Il

G,
,'a..!! ZE·L inboe leI;

}v'

WAARONJlEH,
BALtt.viaHche Bud:.en, S~Oel(Hll .Ji l.l-iwn 1eLflUten CO[]nurruereu 8:'\(}1 R lude l\,fd.:, 'Yu~:Jbt.B.fd!B'"

801pfII m~·t

i:!i::r~Q~.~ort~~~d:~;l H~TIllt;~t t·tJ IJh~l::;j!u~;e~~:l1~::
SOLO. De heer Hildtring, binnellrgg6r:.t Ia.n het Vt'i'r
r.orgings gesticht tal een za.ngl!chool oprichten) in den
.arm van eeU tft.ng\·ereeniging. Ree.d.fI: i. de toeetemming
der pla.ataelijke !choolkomm~ijaie en van de kommisl!lie
TOf)r het d"gelijkBl~h beheer vaD bet vttr1!orgings geBticht ,erkregen eu dl\a·r hier geen winstbejn.g, IDanr
alleen het doel om nut te Btichten op den voorgl'ond
staat, verwacht men vlI,n de nieuwe iurichting het
meesLo Bur(~t!i. De kontributien, of wit men Ii ever de
BchQolgeldeu, zuJlen na.ar mate het yermogeu bedr ageu Tan J 0, 5 tot / 1,-

Putt en,

W.ln~nn~k:.

",ij

,.ul'PIl

~ch"J"~l1

Ver1:rokkeu !iiicJIHIJ,nu.
Ned. Stoomrr 1\OOitlj!: WiI!rm 111, ~(,1:. De Coo nur B tavia.

.Per

Op

zaJ ~
dat amfioonsmokkelsars hoe
wl)rden in bun reepectabel

werd.

r .. bl!.lll..

OVM~'tl

Go-

op
gewon8 manier als bij iulancl.sche
met een lijkkleed oferdekt en met in
,an aUe godsdien!ltige oeremoniiin, graf-

lie ,oor.telling iii JlIrder wnderd. mineto .toomi.
afgelo(lpen.

wij, ondanks die vreeB; dat onze
de8 nnam mllar weer dit offer
eerBt tacb b.ten zij r;iLI z~lven
tot het o~,~t-!lur het

e 1 e ,1 e t g e h 1.1 r e

om ook Iller met eenige Tsriat.ie
maken: hut comme cJu: tu.llM .'

dit heu).ap .elf. in een lijkbaar

Ned. Stuomer l\.OlliIlIi Wlilem HI, j{flZ. De Co uu lj'.H:raballl
",.: ;~~I~!~:nl\~r Mini;-ter FIa.JfI n v(. PIl:t~ );;el'.:. J. H. i illdt'IlI.an

.J-)..luIg,ekotn."11.

'tV

~~ ~:.:t;:~7e!~z~tic~:~;~:I~e~et bestuur'l'~l~~t~ h~;:~

1S<Hl!aran~.

C~iD':eiche

,.l

nopen fisl OlD to "Verkla.ren, dat n~rbeteringen van dien
aa.rd bier niet van bel!tuunwege behoenll t.e ,yorden

.

Stlr"W!lk~cb,'

inlan~

den in de naal'3.aIl gJ"enz.ende kampong Pamotan, gewoonlljk het broeineHt van oOtl1e die\'cfijen. Die hearen
!chijuen op de hoog~e to 7.ijn van de goede politie in
deze resirientie.
- De Garebeg i\locloed liep VrijrlRg jJ. in ue beste orde af. Nadat door den Ht'!:sideut, verge'T.elrJ. door
eeu aauhI dnartoe genooc1igdcn~ een offieinel bezoek
wBrd gBbl'ttcht, .an Z. H. den Su tzmJ deljJeerdf.lll 's
SuHans troepen all n&ar gewoonto 01.3 de ::-:.iti hingil om
het feest op te luistereu, wasr ook eellige toaBten
door Jell tll.::.ltan en den Re8ident welden ingeateld.
Mel) beeft het dine ten resldentie-huize, na afloop van
de Garebeg afgesr.baft, el:m lllR-o,!:;regel die na.·ar 01111
iuy,ien .verdient te wOJ'dt~t\ toegejuicht.
- Met genoegcn zif~n w\i fle pogingen, door ons
Allugewcnd) om de ill~.!"l'zi~tl'm'n t~ overtuigen, d"t ee
~e goede Btl""aat\'erlichtin~ ill elk belang is, met, een
a8.uvankelijk 8UCCUS bekl'lilltifl en SlB ge\'oJg d&1111an

don ..eemde weet te hondhaven.
.-,-•. __
. _~_.=.~'.~._.~=·... _ .. _..•_,=~=.c-

.J.'-R.I.I,::.:-e h:nD): ........

het le.en geb....eht.

IN DE Slornpret. Melal~'~;-~~;d'~~~iaugl:j het chapiter
ter oprake gebracht van hoogere titels of onde:rl'!chei~
dingEltee~en~n dan waurop de drag~r ctaarlan het recht
zou hebben·. Met name ward gewezeu QP het prae·
dic8at: M a 8 B e i , &18 wSllrmede in de residentie
Ma,diQen zelfli inferieure ftmbtenaren o. a, ?lcve rnantri'H bij de ",tatistit;lke Opna.me werden betiteid, terwljl ~ch.rijytJl· van oo.rdeel was dut a.lleen 16rdiens.!e4
lijke \Vedono's, Onder- eollecteurM, Pa.tih3 en daar~-e(t
in rang gelijk. staanden vour dezp on{~el'achelrl ing ir;
BlJ.nmerking kondan komen. In
Ver&ChenOD
nummer van genoemde courant
iemand zijn
reeht op het bezigen van gem elden titsl verdemet de opmerking d9.t het in de r Gs. Madioen
eenc Btandvftstii:e gewoont.e i8 de inlandsch~ a.mbtenlltr
ren ala 1\1 a Ii B e i of R s de n B e i te begroeten.
Eene bloobe botiteling meb Mas of Hadeu 'lOU d.a.ar
voor zeer onwelleV'cnd doorgarm. Moge men op ueze
'i'Vij~e oo!r ~1 afwijken T'"BU hetgeen elders is bepaald ,.,
of voorges hrel'eo) .zoo ia deze onregel.m&tigheid in
gezegJe residelltie tach ree&.s voor lang door het
gebruik gewettigd. Critici
dus,.yeI bed en ken,
dat '8 lands wija oak hier '8
eel' ,er'egellWO()nlil,t.
Fn wat 1.a1 men dl\artegen zeggen. Toen men op
laagBt;e eporteu begotl lllet zich
deD Litel
ran l\-fn·g te gev8n ot' te lutell
kondan de
daarvoor
wllarlijk. rechthebbendeu op dieu tHel
a.lleelll Bchadeloo9 stell en met zieh ouk: e~n tr~p hooger
t6 plaatson. Z66 aithaIl8 me-erren w-ij deze en dergelijke a.nomnlien teo moeteu Terldarellj
dan hog
komt d.e zuch~ nm d.en

Men .ermoedt d.t de boosdoone" zich 'chuil hou·

J

OlD

W ie echter de mobrdenaar is en wa&l'Om hij die mii-'
daad pleegde, ia U'"'g onbekend.
(J7'()7aUJ

cler bmHen en maakte. zieh, beha.l ve aau contanten
d.: f 1000.-, van eene pielr en verscheidene kleeding8tukkell ~eester. Nn yergeef~ getrncht te hebben
eon ij'{,~l'eu brandkast te openen, wllar~an z.ij de BIentels reeds in handen kregen en waar.in eenig geld waB
opgehorgen, waren de 8\'he]men afgetrokken.

de locahtelt .te Port ~A1d of lD de Egypt,"obe amhteDaren te bebben IJm de transito-goederen aldu,o.r in

gAlln ·we.. iden

om het te a~houwen, was van oordeel, dat hier flen
mool·d had pIa-ate gegrepen, en dat de ;eralagene'tloor

Blagen .. met een .oteen w.s

vicien den hUlabtuts aan, die licht ann h~t :~chterhoofd
"'erwoud werd. De kerels, met knuppe13 en lamengB

reikt te hebben. (Jok .wel h.,lden. vr.emde soh.pen

direct de producten u~t onze Indl~che haven.~ W,a.t
voor <len Nederlslldschen handel met voordeehg 18,
of w.erden de producten eerst no.ar Nederland en
n.ndaar nas.r andere landen val!. Europ!' vervoerd.
i\len sc~ee~ evenwel l?e,~n ge~lOegr;&am v~rtrouwen op

o,.'jno kO.. "

dat hom iet. overkomen ·wa•. ". Onmiddeiijk . gin-·
gen zij hem zoeken en vonden hem ook .spo.dig, hij "8S ecbter reeds. dODd en lag met de
helft vanhet lieh.am in .bet water. lIet hoord had
v.".haiden knauzingon en ook de borst en de raehter band. en 'voet waren verwond. Bet iijk was oeh·
ter niet beroofd. De e.ommi.sia, die daarbeen ging

I

;den mill gUlllltigen toe~ta.nd· zlJner gezon~~eld e~ wegene ,het yoortdurend vermiuderen van ZlJll ge:nchta·
I:. ivermogen.
.'
,
'. .
<
_
Het.mliw.rten vaueett derkazerneD.te Ma.astrIcht
'beeft er
geleid, da de o\'eflge kaz8!'nen n -we~e

80 ill..re.D, .. was.

in de djoerang I<IewQok. Om.treek. een' Ura des
I d3umiddags.
kwam . dekOeall.ente hui.,.hot;ge.n
kind'Jrenvan Pak K alVie deed'aronaer.tellen

l'

prn(~!1fg-'

S::brnit.'j

Pdndu!e.

I

Op de veudutie

Voorl~~~~:' ~z~~l~~,~.d~.,~~~~~~~n ~:ge:.~~; ~,~rd~~lh~l1 ,~~

ten hUlze

h~~Hk~~~di~' ~;b01;~: ~lB- -de O;;~t~ut~tie is' tot stand

..:allen wij

gekomen, of de .k.erk bi.ervoor
word.en.
_ Vtij vernemen dat d~
tel die op den
Tolgelingen ruzie
met ~uropeH.neu en zijn
kris trok, wnarv./\u hij echter g'een gebruik durfde te
makeu , "l'"o!strekt uiet a8n zijn debut is. Het 'j~ reed.
de de:rde sekllten: uat hij del'gelijku kUllsten verkoopt.
jUeL ernst raden wij bet beetuur Ban om. nauwkeurig
op dat personage ta IBtten.
_. Toyoedho uit de dessa Gentton onder Getas is,

\"Illl

aJ~IJog

Een S era phi en van l:icllieclillilijsl'.
(6 .. 8)

Uomierdag 13 Avril,
Vendnhe ,'nn
iJ

BO[J,\ia.

Op .Dinsdngj {len 18 A.pril]
Vendut.ie in het locaal .all. de Heeren

bij het uittrekkeu van de bibit.padie voor het hepl.uten zijne:r saw-a, door den bh.k.sem getrDffen, z:oodat
hij oogenblikkelijk doDd was. Van bet hoofd tot •• n

H U IJ

~e

H. 0 F F en Co.;

ran J!{ 22 Ba.leD. 3 250 p:3. Goeilil2;:~kkcn.
(662)
I' H. )3[11JM ...

de borst wntl eell verkoolde atl'eep.
_ Nabij de deui. Bloendoo is h~t lijk gel on den
van 'een bedelaar, onbekend in dje s.treek. Het wa~ in
.r.ittenden toest&nd 1 geheel zonder wonden of teeKe[]en

Opmijne veudutie van morgen
zal ik nog Y8.i.·koop en ,OCf reke.viilg

~::·~~(~ill~~~j·p~nt.~~:i~e~h~ta:;eae~d'AL~ Le\.;~tt~~~

be1anghebbenden:
:::
~:
op eell \'ijftal pass en op den groml 1s.·.
bescbadigd.
gelost ax Lf"iHle -\ ngu~t CQD.i5b;~n"l;~lll kapt-,
~ N"abij de de-esB G~till()l iB het lijk .!?evouden vau een
beti~·l8.ar, blijkkaar vun ellende en Zlekte gestorven: : tein K. V i~s:er
(6641
:r H. BOUMA.

;~:ee:e~~e~o:~:e~n v~:s d~e;ni:er~o!~:r~J~ ~~:t ~~:

'{;:.! 200 :f-IAN[l\rlEN

I

.

~----~-

.~---.--

Hout- vendutie

mall, £Ii" den dag te voren op yier pale.n afstands I
gezien Wi.e, zich zooyer heeft kunnen
-- In de BengawuJ1 1 nabij de des sa"
01' I i.
A
het lijk gevouuen "an e··n meiije,
op .. l·iJda:,:.. ,I<>n 14 .'''prii 13'--0
dOl'hter Ynn Topn.wiro uit de desBIl
(1)00,
riOOI'
1'. BDIJS Hz.
].I iUlgk~enegoran. Voor hnre ruoeder
~li;c;ntoria~------.('hoppen~ WR1! zij yoorovor gev8Uen en door
atroom.
..
.,
medcgeslcept.
~ :-O::ing-okrolllo, l1l&ndocr blJ fie Ne.-ierlauuftch Indl
Behr ~poorW"eg ~b.&tl!clmppij te La.waug-, kwam ]ang~
de hrlan eon dag of 8.cbt gel eden, een man tl'lgen, die
cr "\'t'(,co;elijk uitgeput ell ve:rmagerd nit1.ag. H~ \'roeg
hem \Vie hij W&8 ell WR.tU' hij hecnging, maa.r outdng

~:~e:ijt~!w~~~l~ e~:;')ile e:~~~\e~n~·\~r~~~·ll::::. ~;;~~:::
doer, tach niets van hfHn Yf~rnCmCndel giug r.ijllt:t weegs)
kOlllondc, vond hij, bijn~ t
.maar van zijno tourneo
op del:elfde phwh, uen
rla~. ;taRst c1e r!~il Eggen.

I

H. em
.Wi.l.l en. cl.O
l1a.n.rsrhl.1WOll Oul d. W ge"tl&.r.1!JkC I.lJaflb:!
te
yerlaten.
yond
hi~ d'lt bet, leven het aa.rdscnB om·
huls.l "erloten had: !lot lijk is door .hot <lees.yolk
tef aarde b•• teld.
_- r.k Kawie uit de de~.. ri'F"H, eell' man van

'ablle., v,rkoopl

0J

Woemdag 19 APril e. 'k.

ollu ·lrij op ,endntie

,.rltoopen:

1e.. Een ert.

bebolawd DIet 8eIlS'••• en . baiema' PinneD gedellt
pl"1!811 lade Malei90be kampollg. ill wijkLt. F.
peroeel No, 1120bij de fe,poDdlllg geNsoerd f 16.000.

!ita. Een ert.

.

bebollwd met eon Stoonell hail met Panllen G.dekt,
IIOhte. bet Hoepit.al alhi'" i.wijk Lt.. T.
perc "I No. .252 bij de verp,>ndiDg gelsxoe,d { 1000

sel.a

Sa. ' Eeo kw-art onvardeeld
/i!edeelt in een ert. ,
bobollwd met oen Steen.D hDi. met PAnnell G.dt<kt
gelegeo in de Malei""he kampooDg in WUk Lt. F.
poorasol No. 281 a by de ,.rpondiD!! getaxeerd ( 9000.
alleD toeb.hoo.endo a.n dOD boedel van wijlon deD
Arabier SAW AYnROOS BIN HOESIN MASAW'A,
Nadere informatieo t. bllkomen bij
(667)
SOESMAN eD 00.
-----~-

rer l10z ijn f 12;,,0.
P. Ki.t van 4 dozijn f 48.
(661)

--------

...Uen wij op V •• duti. v.rkoopeti b.t 88n den boed.1
. fan wijlen deD Arabi.r SAID ALJDROOS
BIN HOESIN MABA W A toeb.hoo •• od

BARKROBIP

Houtscbroeven van y~ tot 7 Eng.
duimen.

alhier

voor

aD

e6U

iuder

t8

SOBSMAN en 00.

Bebonwd Illat sen IJteellen buia atl Ht eel1PH bljg~boD
weD, gelegen binnll tl de lilt-ad Samarfmg. in de oudtt

tba ... geocoll-

Bebonwd met eeu 'eteenen bniB en steenen bijge.
wijk

La. R No, 902, loaht b.woond door ..ijlen den Heer
A. H, OLIGNBTT.

Een ert.
BeboDwd met een .t.enen hqi. en Bte.oeo bijge.
bouweo, g.leg.n in de ganiel oan. wijk La. K [,"o.ger
La. F] No. 598., tbe .. o b.woond doo, den Reer L
ANDRBAS, en
E.n regt '.0 opots! op .on otuk g,ond, g.na.mJ
Bab.dan, beboDwd m.t oen ot.enen bnio eo geleg.n
$II OeDarang, wijk La. H No . 20.

n. a....;tig""'"

van d. anen A. R. OLIGNBTT.
Mc. NEILL en 00.

Bazar.
.

Uitverkoop

u conlant

.\Iooi Dam ..t Tate'ioed met Rlt nd ~'OQr Tafellak l!!.

:f N:d.

.11 ~i~ lt~~ Br:"u l~iO
"ire , IIYi

dllilIl lro:ser

pOl

van
El.

~ ~:~6ih:II'

-: i::g

164 "
'
. 1·60 10 • 1.20
Senelten rondolll met Rand
JI
' 10._ • • 7.Zwur ha1f Linnen )j<tlDBlt StolloD Tafulgoed. pr.&.chtig.
1 T.C.llakeu roet 12 Sonethu 1'Oullom Rull.
T,(ell,"'" Lang ~P/.. JIll. Breed 10)" vtQager.f25 thAn~ f 18 per al.,i
•
• 8'1..
r circa 10ft
•
r:;Z r
.. 16 • r
I'

BAZAR

.....

,.

.i'liiej& le ~Ui<lu

B. KARTHAUS en CD.

"~'J'O

~

Manilla

(889)

Oigaren.
.0 00.

B. KARTHAUS

BAZAR.
(~99)

OO'J'O"I',..,....#*
~

- .

Prachtigo Bolide Regulatonr. met on . olld., Blagw.rk
(249)
B, KARTHAUS en 00.

lVederoInontvangen:
(494)

de .an rnijbe afnomer. bBkendo.
lUNO TABAK.
F . R. BOUMA.

U."reD I.dikanten
F . H. BOUMA.

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

LIQUEUREN VAN FOCKING.
Ellge-lac!. bie/'. porter en ale.

10"
F. H. BOUMA.
Eehte 8. -S. Eau de Colog~~
VAN ENG~~LHi\KD en (;0.
F. B. BOUMA,

Pnike nieuwe Haring.
Versche aanvoer.
Pa~

('7'1)

fan ,er8 u bill~Q du kracbt.,o,

pie OQl.vaug~ D ell tOg811
prije ve.krijgb.a, bij
SOESM.AN en 00.

Uit de fabriek van BONEBAKKER
vntvingen wij

MARIOTAT.
Spekotra.t.

E 8

Ned. Ind. Stoomv. Mija
HET ST001fWHIP,

.6

J

I

lOA
HUDIG.

L.li:l'
W~L ! ! !
00

Min. Fransen v. d. Putte,
K.apilein LINDEMAN,
.ortreltt· den 130n de.er do. morgeno S nur naar
80.rabaija.

.
Do Agenteo,
Me. NEILL &: 00.

(65')

iStoo~!l-vaart~

nit d. F.briot TaD

mUiEN FOIITIHR LH8K~;,

J.gt Botlin • •

•

Scboeoell Verl.)d
Idem Kapledor

•

8.-

8.9,-

Vorder •• ,I•• n ik ~ op d. Botti ••_ ,00r
DOlDe. eo KiDd.'.D.
•
(617)
BUZIBRB,

80ESMAN

f{ eurig be ""el'kte gouden

ell

00.

Broches,

MedailloD'. ArmbandeD, D~mi Ga,nitor.., Hall. en
V••tk.tt'Dgen, eto.; alie. 1&D FranBob gU!ld met eobte
Stee ntj.8.
(80)
SOBSMAN en 00.

00 ,

(60~)

bij

SOISMAN 08 00.

O~

XlJ , N
E
BAKKER.

kOIDID.

on

.CE.I:JBBEI!fI,

komm. B. ORDEMA.N.
b.id. iu M.i verlr.lr.ke.d • .
N
inform.tieo bij
De AgeD_D,
(60il)
E. MDORMANN en 00,

_de,.

·.iJ~i."·(Jt .'jallUfr\j"l, StNrGI"'IJ.

--------------.--006r

I

600 eeD .t-rh liohte

Mijlord

I. berr.gen bij
(t211)

Holloway'S ,MedicijneQ

:Bijzonder gesehikt voor Cadeaux.
(a70)

•

.anuubtldu."· pur Stonmlabepen

::a a

Te koop:

Zilverwerke,t, a18:

pr.ohtig~ lapanoah. Koftij. eo Th.. K.oi,je., met
Scbotelt)••• o D.k.elo.
Goud meL Rovde. Witte en Bla.tn.. M.d.illon.
Be.cbilderd.

ltlaatschappij JAVA.

VRA.OHT BN PASSAGB NAAR NBDBRLAND,

..
un l:'ARIJS:
.Oor d.,. d'g.D t. 'orkoopen tot d. mlgeod. prij ... :
Ie. Qu.lit..it V.,I.kte
Botlin..
I 12.Kapleder.n.
• 12.Dive... Led.ren.
• 10.-

Theeleepeht in elDie, Lope)e 611 VcrkeD .001" kiQdereo)
lOomede Bek.,. eu Rammelu .., djne OriotalleD Gla.en
op Zilver.D voet, Sar.etbaudeo, Lucifordoolje8, paob t.
.olle Inktkokera, Valeo, etc.
.
All .. bijlOod., g.""hi~t
Badeaux.
(28)
80ESM AN 00.

VI"

"0

l JO UYJlN.

.If)

v~~~ ~~d~1;ii

16commandeert zich tegeil billijke conditio.
125
F. H. BOUMA.

J SfSTIiEH

di,erle

JJon,rnekrGClltea.
,erlobillend. Namme,..

Ontvllngen,
BOBSMAN

S tot J5 jt\ar.

iu aIle No,.

KEN fOOr karren ena:.
Ook worden houtwerken op maat go.oagd.
Natlere inliohtingeD te bea-omen hij de age n ren ,
P. BUIJS Hz, to S."",ra..g
1. BUSSBLAAR te Solo.
(I1U)
BOERS & 00. te ])}ocdjakarta.
en bij den onde'gete.".nd. to R<mh...

•

SOESMAN en 00.

Pas ontvangen:

Domlllekraobton.

(107)

JO U g~ll S ,·II U

'0.'

India Rubber.
~9

"foor

:::

J. SOH/J4UTZBR.
12 April 1876,
(666)

. . . Als Agent; voor Fabrieken en O .. dernenLingen

Paar Schoenen en Bottilles

~!~ ::;::t;~

(839)

BAZAR.

S.m~rang,

BOEDEN,

IImSLOOB~EN,

i'-R e~::~::~: t;~li~·v:to

BALKEN 'an aile afm.ting.n, KROMHOUTEN too.
water wi.lon an Oilinoc.ebe KO}'}' mMOLENSi PLAN.
KEN, SPANRlBBEN, PANLATTBN. ROU1'WER-

SOESMAN en 00.

. 0 IS T V A N G K.N ; --,

billij~on

F. H. BoulOS.

in te zenden bij

MOOIJE tWARIE en GKKLEURDK

1" .B
Verkrijgbaar:
.6.1

(607)

Ben kwr-tg a!gfJWtrkt zU'!Jeren tlleesermes,

• eer

KLAMBOES
('79)

H 0 lJ '1.' A.4. ~ It .4. ..

Bascules,

B. KARTHAUS en Co.

O. WBSTENBERG.
te T, i 0 0 b 0.

656

ZEER ZUIVEll WEGENDE

Pra()htige Ronde C'arpett(;u.
Alcatives voor sophaa,

botl.tw ~ rkeQ, Sjrappen, enE.

bij deo Ag.ot.

*

CASTORE' "

M. Kaas

(505)

BULTZAKKEN

Zo OM .EDB;

butellingll'lD \lp Jllnat "au

GLACe UKERn

PUIKE

F

lJZEREN LEDIl(ANTEN,

OP NlEUW ON'rVANGEN:

SOEiSMAN on Co

z.

MAGAZIJN

II. p.

8 D

TRISOBO.
Balken van aile afmetingen,

-----_.

Japansche Soija.
(al)

eo.

HOUT- AANKAP

(615)

KrooD, Htiug- en Stallud"'llImptlD
N8.chb en Kl>ukelllawpen.
Eugelecbe l:Ichoenen.
Lejeren Ke.pIBara.;,n.
Pettt:D en HO i.·dt n .
KiDder Ro.dje •.
Fgo Bl.auw L ,ken.
Rood idem.
Eeoig. p,aobtige Tafelkle.den .•
WiLte Wa,oh •• el' in Ki.tj ••.
Vierkaute .n L\Dg. K •• boeken.
P le.t",erk .
61.1. te ' tiel on\ op te noemell

on

ge'8Bgd

dimeDI

Bpo.dig rnogelijk.
Solo opeohrifl; R 0 u t- •
(622)

on bij den Admillistrateur.

b•• 'al,do u,t :

Cavita

~waarf!t.o

D. PEREIRA.
8 B mar any,

:~ ~ff~':JoT.

procbtige:

fral TOO:

V.r~rijgbaor

BEN BOrJILLOIRE

Bnit.n~.wooo

0 0 r t.:
allo aflU6tillgcn,

de

~ .. cbi.dl .00

~

'" BaHill" ..... mUGIl8.
• iD..U ••oorklJ1,

Kookmachinas met 1, 2. 3 & 4 liohten
met Ketela an Panr en

(79)

Plaid.
P81aplni..) ,an Gom Elaatlque
(11)

Sa ·ijuUl
:Ito (filII

Brl8'fen

Veraeb •• Bot.r Grotinl.k
Hammen enl.
D;,.,,,,, P,ovi.iija in Birk &0 in Stopll •••• h.o.
Holl Zanr.
Sp••D8Chc uijvenc..'_ _ __

B. KARTHAUS ao Co.

(lj

& an k a" i. :nede
prachtig &\lI'8ar Br.ndboot.

Paa ontvangen:

,

(821)

VIlD
YKD

. eltil

Lovering

Ph. F. VOORNEMAN,

Een ert.

(2189]

It'e~r,.,aker,

werkt tegen billijke prijzen.

V
D j. tie· h 0 n t J
ov","er;aogd,

~ALArrIGA,

w... .

A, G R Ii N B ERG.

droog en ni"t \ ermolmrt .

benell

Scho~~;t~ikken (475)
in all~ klenren.

Up aen n8dor te bepal ,m ,lag teu overstullu
bet; lendnk-.ntofH' te 8BtuftrlllLg 'aD:
Een ",ri.

golollon .8n den Bodjong80hen

Oordeel uifgosprokto door hel Tribunal dela Seine deD 8wei 1871i

Hout- aan,kap
,.,krij .,b•• r bij b•• telli ng:

Kalt.. ledbteD
f.tlll tte
•
Obnrdallmat V.rlakt.
S .. tiD
P rachtige

Z'IYII~ L

Publieke verkoop:

.

agent Va." bllgenbt'ldoelrlt'ln H 0 u t ·

Op uieu\! uil PARIJS gnhau~en :
OheHllAli

tIIdbuis st,•• t wijk L •. B. No 171,
peerd door den R.e, A. MEIJER.

t!i:. 5flJ,

207
9, rut de 't" Paiz.-'Pa.....
Men".,.e zic4 i.n.aehe voor .~a,maak em ....auelling.

TRISOBO en GOENDIll,
AgeutlScho.p Vorstenlanden.
B II ..

beGlcb·

N,d.r. information to bekornen bij

566

U Cell" IJlociale POUDIlE DB .liIZ
6/Jr';d "it l/il1ilut~, bijg6.Jolg" van "If Mit.a;'".
invloed VOO1' de l h"id.
Zij lIoudl. up h.t . a4!lfle.ic.ht IN U onzic/J.e';";;r;
zij g../I thu aan de 4uid ~"" natuurtijle. f r...Muid.

A. U. BOONEMMER,

tigen, beneveoo :
8 KANONNEN,
2 OHRONOMETBRS,

benweo.

Dit boekje i. Bvooiaal voor Nederland eo li\I>der.
lo.dncb·lndie geeeh,e•••.
Oo~terlingen, di8 n•• r ·Europa 'BrtTelrken. _Donen
.ioh da.. m.t behnl!, van dit be.hje op d. eenrou.
dig8'e en ~oedkoop.te .. ijle .eDe' deJioieuae iD<!i •• be
'taf. 1 b.r~ideo.
Ve,krijgba., & I 2 50 bij
G. O. T. VAN DORPen 00, B"m.rang,
H. M. VAN DORP en Ou. B.t •• i •.
1, A. MA Y BUiten •• rg.
(408)
OBaTER .n 00 . Bnit.n.org.

SPEKSTRAAT,

tonnen met d08toifs Iu\'eDtaris; tbauB
re~de

Indisch Kookboek.

F. MARIOTAT.

. FATHOOL HAIR.
liggBDde tar

E, OONSTANT.

laog, teven. d, •• doageIB van gAno.rude afmeting Ie
bekomen bij
(082)
GUSTAAF WINTER en 0 ".

&

metende 622

Bour,q,

Grand 'vin Coles de
1872.

...

Publieke Verkoop.
Op -W-oensdag 19 April,

I . ,DR ,YELOUTINE

Op DleDW oatvaDgea:

80LLo.. n', f'LLUJI." lIoa.t.'ft - &.narIU"4 marrUI, ~- D.
lon.lId d...r '''n...kk .....i.k", soc ,.,..bill.D4!. .. cit ' ..q,.
hanr ..."u •• 100 nrlUld,lijk .\j.a., .',.. .... ".,.140..4, r~

~u.~talMl~l:ij!o:=1 ~:: I~~='~~ ~~~!i!1:::;~::'0:.
alb", 'UD III •• "~ ~ .. b'hij 4. II..". 4, I..., lOr 'MlLlf. l.~
...d .. eI...tel 'ID. III ,i.kt. h, ",ahi IY •• pill...... . ,.,.ttl ..
pao ...... _ij ••• u I~.

0' J. tijlia.

..

i.~

oadtJ'lI.uik

4u

;::;d~~::~:~ ::.r:i~·~lll:~t·rOb~!:::~ ··:ai~~ r.:f:~~~~ad·!~r.:'~
tot h,.t.tl.. ..... ltd jui........ wt •• h,..oh,. ,woeH,.

f~""h.

~k'

:

psoad,

u.

t~~!=!~~~~~.~~·:."I~k".
,".olelIDI ....
D~ pUl.. .... l.1. / t ,. ". II. t •• j •• I,U ..a I 1. f.
.. II.
,

·r.,,1

OIoorlh. 11, CALISTA.NS ., G.,
A. 1. , .. 4ar 'OOIT
Pt.kll"l1·PJl W~ &: R.UU, Solo A.lW'OLD
01:'. .. CO IN!'"
lila...o " D. S),lI! M M'•• ,•• ~ · ,. A,SlIIlJlrn. 8.ma,,",IIOIT
Ii&JIT •• 0 •• 11. IU."Ql' 11)"Y,V .. 00. '" A!\'NJlI • . II . 11, T
'1 _1.l'f l)(J.kP u . Of), IJ. 'h. 11. l !l(}N ,,_

,n }

I.

~O'''''c(J.

N

h

n..

met ~ )ankeD,

MARIO TAT.
T a ... D g.

Te 'KYiop.
Uit d. hand , ''''gon. re,trek h•• .,)mol h.t d•••op
otund Kr<h)t B'·'renbui. mot. Staenen bij~ebon.en,
"ag~ohm.r .'n ot.lliD~ gelojlon ••11 deD BodjoD~.oheft
...." wyk L. B, 100. 901 than.• bowoonddoor de" Ad·
.i.tent r~·'lde,·t '.0 Strallttm, .. o een Lui. R'elege", tf'gen.
o'or bol .r••••• t, laat.t be ..oood door deD R;ttot do
Ob'D,igDij d.
(683)

Blo~.

T. btt.ragen bij
M., SLOB'l' VAN i'lA.GENSDORP.

GETROUWD: J. O. EGRLING
en
M. 1. RUUGH.
S_marang. 10. Apr.il (876.

V...r,hioordelijk '''or doi we':
G. O. T.

faD

662'
DORP 811 00,

