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Verscbljnt dagelijks, Zon-

Hoof,lburel\u:
te 'Samara 1l 9 hij de nit.ge.vcrs G. C. .'1'. VAN DOHI' en Co .

en

Feestdagen nitgezonderd.

Abonnem en t sprijs

I. Prijs der Adv.ertenWin; vall, 1--10. 1V0or,deu voor)) plaalsiilgen fl.--

I

voor geheel Nederl.-Indie /12.60 per Iialfjaar.

..
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Generaal van Swieten miskend.
'W3nn~er gellera,al ~&n Swieten

de stemmen eeD8

ging ·teU.~ 'd ie four of tego n hem ,praken: d~~ .ou
hij waa,s.hijulijk tot e.n slotH am komeD u,e ..ZlJ~ teo
g~u~. t.aQdera -all ~ rmin.ilt zou aa~ehan. Want blJ dut tegeu8tandsrII zijQ er die zoo hard 8~~re euwe~ dat ze
kl.arblijkelijk bun .tem voor tw.e. wllle~ lat~n door·
guano Van den . dag tijner btmoemlug at Bcbljnt allell
op bet ~oofJ van den grij&eu . generanl ttl mo e ten
ne erkome n. Wat is er eanyoudlg gebeurd? Toen., om
oen ~lIochte uitdrukking te bezigeo, door een mlsver~
stand; en dit zeker weI ni et Io.n den kant v~u den
Gouverneur generaal J die; nlij 4ij in Buitenzorg IS, geen
oogen in Atcbin kan hebbeo ; t.oell, 'loggen we, door cen
misvor.stand de oer8te ex.peditie moest opgebro lie n
worden, r;&g de rcgering ~o.Ar een wan - om -wieo B
taktiek bovon aile red elijke verden king \'erh eveu \\'8B.
' t Is wft.ar d&t wann eer -men tot Ollluistering van het

hiotorioch beeld van dO~ generoul den oorlog met Bali
cHecrt} e Dkelen apoedig in de Wee r ziju met te
betuigtm, dat andere bcvcllH~ bbBrs reedfil yoor h~m de
kll8tanje, uit het vuur hauden geh.ald. DJch dlt V,1Or
rakeninO' Ja~ende van hem wier m' crmatige prik:celbllar.
beid huOn oordeel over oorlog8bedrijven bcne\'eli:, ge \'e n
w~ dergelijke argullleoten aan onpartijd ige llis torie·
schrij ..erB. ter b ealis tll og or er. D el,en zullou ~c ktll' . an·
den oord ee len dim zij wi er Qom e;f lle t3 f, ..wl or vrltmd
of wier konniil Bchoudelijk g epu !:ltlee rd tlJll J on dan
eerlt, sla allo IUlrtstogte n slupen of li et hlln drnJers
\'oor goed dood .ziju; ul V8,n zolf de e or niet uitblij.
ven voor hem die b:;':.lf \,.1!'d icnh.
;00 regerin 6 ,' wordt th_'-lllS vQortdur\!ud h2\rd gc\'allen
d~t '£6 oeD gf; n eraa.~ l~e€'ft; bonoemd , di e re e ds sede rt
elf jaren niet meer iu !let legel' was. Zicdnlu wat ze
misdllau beeft. III dell ~eg tll Vilt men do l1ocic ooi tA it
de' Staa.tsdieust 2150 OPt ,dat wauneer ielland daaruittreedt, :.ijne antiopukell op een poet ill zijn kader
voor goad venalt-'om AAIl zijl16 dienatdoend a bl'oe.lers
dan wag dp eu t e lnten. Dil; it'! ~eker de be8te rege l.
J\faa.r, zoonls m eer gebeurt 200 kunnen uok bier nitlonderlDgen op ern regel worden tJegc lateu. Mag de
regering 1 , woals ze thans werkelijk he art gedl\nn, uiet
eeo ' generaal ben~em en in wi eDs .van ouds bek end
beleitt zij een wllllrborg Lee fh govo nd eu \'IUl de reddin g VIlIl Sumatra? ~:l8g de B egeri uz zich niet pa.l'~ij
elell en voor eene taktiuk, .die, had zo hct opperbevuiln
andere handaD gegeveo noo it zou ge\-olgd zijn? 'Wie
£-11\ afJin gen op he,t , 8UCCeH f an
Banctjermasin? Wie
betreurt niet, d'at de held VI~U '59 eenigzins grzUllstor ig bet looneel beeft v e rla~n r ~Ilar Bandj ermaa in is
Atcbin nieot, eo de cordllalheid wlla.rmee llet eefete is
gered bad bet verliett kuunel1 2ijll fan het laatste.
Rome bad. ziju D~cius Murt, maar Rome had oOK zijn
Fabius Ounctator,
Wat heaft tbaos ,de uitkoIDst bewo7.enP Naar het
<mrdeol vau 90Dlmig".u d' ." de voorkeur geveo aa.n per~
80Den bove n taktiek, of \'0.0 hbderoo di e, ongeJuldig, in
uu il : ~Ol'~~~ ' sl-:,c utt'! 6e u too ut3cll';;'Hec ht ac!Hmec te
ziell,: '.- Diete, of zoo iet8, dan \'eei tegen den met
ondauk beloond,en generalli. Volgeos d~n eeu is hij sen
h,t,f8~rd,. volgoDa den u,nder slechta ee u PrOCialUo.tor.
Wet is dati do fout geweest vnn de n man di e yael
oprak rna., weinig deed? D.t hij Yerzuimd heo ft Alehin
TO or. ~Arije a.cn ta :t.len e u berekend
heeft, dat bet
heir nrme vorat en ni et dan langztllllt'l'luwd UUIl bewijt!
van onderda!ligheid ell hulde l ,D u!iell komeo brenge n .
Maar men was of zoo YlirlJ llnd of ZOQ gejllllgJ llnar een
ove :spoadig dafinitief eiode van den (1orlog, uat tele·
grammen al.omtranl PaDglima Polim, (0) die uit broodgebrek 'een voeha,l wilde doan, bij degen e o, di e er
mji,8cbie~ belang pij ~a.dueD, !liet den minst cll illdruk
h'ebh~n , gem8'Rkt~
W u.nnaer de Artiht1fl.8che (.1our(mt
01> ·vijaudlgco · toon van de Jjga8c onn8d~ s in de brompr,~~lamati~1I vaD den generaal spreekt, dan
g:ebruikt za bier een wapon d.t niet oteekt of onijdt.
.IIl 8c.br~f (da generaa; schroef dit) ik 8cbrijf Uwe
Hoogbeid ·dezen · brief niet omdot ik bevre.od b.D voor
den uitslag van ~en ooriog; van ' de overwinning ben
ik ·•.• k.r. .. ,Zeker, dergelijka , lirade ",ou belagcha1ijktrotsch 'OUD in een , brier ~an Karol V ..aan Fra~s I
of. .an de~ modernen K...er van DUltBchland .ao
maar bezigde men tegeuover een oU8cuur
ooetersch .or.t een fijD .diplomatiake taal,. dan zan die
bf niet ,erstann 'Of al. bewijs van larhartighoid worden
.augezien. Goner..l . v.nS"ietan , h •• ft duo . getoood
met zijne made,men8cLen te kunoen, omgaoo, ook dnn
ala bet. ZijD .gelijkeD niet war.n . Dit te miskauuon en
.r ·...... ,'rnw 'wapen uit .to sm.ilen i. bet grootet. be ·
\Vijs 'vall. ~ng.moli.eerda vijalldschap,

in

keurige e.n tuivera koristruktia pleit. Zaer 'eker moat

W . hebb6u tbaDS den loop der ding en uf te wacbten en ta zien of de taktiek, die Atchin deo nekslag
gaf, oal worden bevondoo slecbter Ie zijo daD die waar·
van men gelnkkigerwij. de gav.lgen niet keDt.

ShIfting vml de F,'afuclu: :dlnil,
SjnaUpOI.~e

:

Auglldu.

e. ii'

7

p"

cc hter e~n juister denkbeeld vorm e n van betgee n men
geduronde ce n ' pnBr uren tijds te annl!lChOllWeD krij gt,
dan ve rzuim e men niet de volgende vooretelling, we l-

i,!D,lS
cnlB
115cn29
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..

en

. l !\

ke vermoedelijk morgen avond

27

ke gaan hier hand ..an haud. Men heeft daaranbo,on
Vt! e L k01l9 Diet met ledi ge banden huil;J wa 8 rts te keeren, want- een tombola met oen aanzienlijk getst prijzeD b•• lnit den avond en ver.ijkt wellicM ,l~ verzame·
Hug van h:xs·artikelen in de binnengolerij met eon
sierlijk eu kun"tig souve nir of brengt de kleiDe bezoe.

28.

11 en 25,
8 ell 2'2.
9 eo 23.
.5 ell Hl.
December.
3 en 17.
Slui'ing (e BIl ~3Y ia ~ijf daf;II D later .

kers do or ee ne voor bt' D bbJangrijke
jn verrukking.

StllUH.'t,ra'8 'W'es£·h:ul!ili;, Telolc BetonA·,
Padlul~ en A.'tjeh .
Oil " 1410 ell 24 '! 1I U ti dke m ~ll" d .

BeuKoeleu,

lI e uI7 euvanlllk e .. ,lI,nnd
~estluu~t

en BUli'tOll.

DcDleD \'a n elk e ,ln ltllo!i .

Ban,ljernlRsin' en Bo.,veau.
111<0 23 ,m

l\.ln.HaSHlO'... ,

tIkI! mu nd

VIlU

•

,..rhnor~J:LoeptHlK

eu de

l\ioluldlen.
!l e u 17 ~ n van el lie rnulill.

AtJeh met elke FraDlcha en Engchche nail.

(["diet.)

Intuuchen wordt nau belnngliebbcDdcn. "TijgelateD, ook 01) andere
dageo hunDO brienn a~D. h.t , postka otoor te doen bezorgen, - De
doorzending van hier beeH s tecda plsals per eent \'ertrC!kkcDde Il OIt.
Het Ilur ""-Ii sluitiog "oor de llost uw de Oo.;t to dCA 3VODd!l
ten 5 or, ; urn de \Ycf-t dea ruorgcD s tcn 8 lIur, en om de 7.ni d
met elkea !JlOor trciD des morgenll ten 6~ en '" voorm, 11 nrc.
Ntldt\r-Itl.utldoh- ludillche

~poorweg-.lllltsch"vvU ,

]JJN SAMARAN G _ VO IlSTENLANDEN_WU.T.lm

Macs::-MaboD;'

(,_Tot' '~e"ett,igiDg .~~~,' OD'D voorahiUiDg ,.-ordt ODI berigt aat
zijD , Kedaa~ . Er wordt
blJ gezegd" dat 'de twelldo stLiurman van ,de' B41'on Be1di'l&(J/,; door
do' l)~volkiDa ,'ID 'rr~etlHt~ DB. Anall\boo D.QYrieD~elijk ii,' bf:haD~Dld

M~ "de ,1lfitpring thlD. nedenooritelleD

~:~~tt::~; :t"k ,;:;:I~e:~o~U:!Wdad::ij~ ~: -, ~~,C:::ee:,eDZfJ~d:
.''!I

e ,,,e~~!JIl~II~ tilt k~II?Del '~el,' 'aio ', ~'il den ' gep t van
m~~e!l,~
d~ ' 8llJa.a §6lWIal ~Q~t" al ,hu' ' 1Qog~ijke , :Ie.I , dcen om bet
f~ . djg

(ot ettAo

algeDl~ne

ooderwijrpiog, te brtu"en,

B at•• in., 27 Juli . In dd Pr.anger-R' geDt.chappen
heer.cht op veroohillende plaatsen rle cbolera nag io
hevigen gro.ad.

- Dij do regee rirl g zijn m 8n.tr~gelell in ,ov erwegiug
om he t knoeiell ma t G ouveroemf} ots kolli e t egen to
gllQ,U . Afdo ende bep141iDgon zullen Da8r OliS inzien aIleen dan zijn , te makeD, wanneer men niet ecbroomt
nau da partikuliere koffi.kultuur tegelijk den doodoteak Ie govan. 'Vii de Staat laudbouwer zijn, dan

I.

Ur811 vall vertrelc: Yoe,.,- d..-, .JI""II,.,.".
~u, "Vu."a u e ... ..,ud,;) tleJllshnAugs.187 4 .

J

menue'

winst misscbien

- :h[en vorzoekt OD8 den direkteur van Finanoien,
in bet belang van den dienst, to berinneren eeD fo or ..
dracbt te doen am, te ,oorr;ien in de ,'akante betrek~
king "an 2den komwiss bij zijn departement, welke
door hot vortrek vft,n den titlllaris Polak. met tweej,,~
rig vBrlof naar Nederland sodert drie mallnden onve rvuld is ge~l e ven . IJve rige bemoei,iogen OUl de verwar·
riog, welko bij hat toldeparte meu t moet heer8eh'en, ult
den wag te ruimoD, zijn wellicht oorzaalt. dat meo tot
hed~D verzu imd hee rt die {oordrac bt in to di a neD .

l\:lll.ntol' Oll PnleUlbRI)g_

Burueo'lIt5

zal plaato vindeo, te

gaan bijwooeo eu late ~iC!l dan vergezellen door zijoe
kinderen of pupiHe n, voor wie veel to bewonde ren en
ook veel ttl leeren iS1 want hat nuttige e n vermakeljj ~

Engelteh(l Mail,
' '' itt, Datu,via., ~.1u"t;t)h:, Rlou"'VV
Siugupore ..
Jll li,
AllgllSllls.
S!lptctllbcr,
October,
November,

volko·

!:jk afgawarkt met .maakvoUe kleuroD bescbilderd va •• •
je, dst door middel vall de sterke gasvlaw an blans·
pijp , iu een betrekkelijk korlen tijd, voor deD . erbaa.·
den toeschouwer te voor.chijn word gotoov_rd. Op eene
andere plBBts werden tal van etage re.voorwerpeo, de
ces petU$ ·de'is, di e steede door bunne fijne' b~wcrk i ng
bewonderiDg veruienen, vervaardigd. · Wil meu zich

Postkantoor Samarang.

Seplemuer.
Octouer
November
DeooJllher.

bedreveDheid ill zijn vok

publiak nllerlei ' voorwerpen van wealds nit eeuige 00aanzi eolijke pijpjes glsa ta voorscbijn geroepenj nu eellft
was Ille n getnige van bet op kuo8tige wiJze vervanrdig en ~e oer turkscbe pijp, dan weder WQ8 het een sier~

!<;i.A.i\·I A ,UA.NG-

Juli

trouwe naboutaing eene

Eldar. in de zaal werdeo ten aanoichouwe van hat

·Biunenlandsche Beriohten.

Ho.'tlA.vlo.

den verva:ardiger vau deze

groat • . ruate van kUDde en

toeg~kend worden om 'on broos glas eBn zoo
Oleo en oDberi.pelijk geheel te vorman.

R. V_

yin.

Voor iede're volgentle 5 woonlen

geve hij zi on een monopolie, of hij doe mee in de al~
gemeeue oonc nrreJ!tie. Maar bet ee rste is thaoe vrij
weI onmoge lijk gewordeo, bij hat twee dt: zon verli es
weldra het gevolg zijD , VaD daar de tt:!geQwoorclige

toeet.nd.
- N aar wij va.u , t er zijde verncmeD, is in de ver·
gadariug vsn •• Ddeelbouder. in de Bat.,ia,che IJ.on·
deroeming, de , vorige wee k geboude n t en buize 'i 8n
den Direktourt besloteLl t ot uitkeeri ng van 6 pC love r

het ee.ste halfjaar.
- Zeven·en-dertig vnlange vaD Mekka teruggekeer.
de badj ies zijn door h.t plant.elijk b •• tuu, opge roepen,
OlD te verk la.ren hoe ve~l door
ieder bUDner nan d en
Naderlandachen koneul te Yeddah io bet.ald. Waarsc hijnlijk verUloed L lUau hi t:1 l' KU6 vel arij.
(B . Hbl. )
- Vol gen. de l_.tot.; beri gte o uit A.tojin waren do
prijz6n VD D 80mmige artik elen in de oerate helft dc~
zcr matl,ha bui ten~ porig hoog; eijereu 7.e-S voor J 1.
een kip f 2,50 . G.'oonteD waren in blik te bekomeo
bij den tokohouder, eo koetton de holft me" dan Ie Ba·
la,ia,
(dig. [)bI.)
J

f

0.50.

.

.

QPIIJl<!. Wij varDemon nat to Soer.baija dezer dagen
eeoe belnngrijke hoeveelbeid opium is nchterbnald.
Dc polieie heeft n, I. oDgeveer 8000 thail. van dat
bel1lsap in Le t bezit van een Chinees gevouueo.
Deze cn de vole t e Japlus. on ,Remboog gedane
aan~alingen boves tigou ,bet vermoed e n, dat de opium.mokkelhandel in Oost-J&va op groote .ehaal plante
vindt, hetgoeo voor de betrokken pacbter. thano, doch

later ook voor 'Jet GouverDement

dO OL'

daling van

pacht •• hat, Dlldeeligo bavolgen moet hebben.
BINNENWEGEN. De zoogenasmde J(urrtmweg van Me ~
Jaten nur Kar""g Tocrie is llu~n a door de 1.org van
het be.tunr zoo goed in orda, dat men d•• rlaDgo mat
pleiz;. r een wand 01rid k.n <t(!eD.
EENI GE ONDBROFFIOIElltl:lN EN MlNSCllArPEN

uo de

15de kompagnie ArtiJI'e!'ie t o Will em I -rc rzoekea

OD8

het ooderota.ode in aDO bl. d op ta neOlOO: .
,Gisteren morgo n ve rtrok van bier do KBpi t ein dar
arliller ie S . A . B OilS, aao wi e n ce u 2 jarig veri of naar
Nederland wagons 12 jaren onafgebroke n dicnst in
de7;"t gewette n is tuagestartn.
Bijoa d. gebeolo kompagn ie was oon den treio
om hun zoo ul g emeen btHninde o kompagnieskomwnndaut
uit.gcleide te doeD. di e steeds, niett~gf\ustaande zijoe
gestreng heid te ge nuver zijue inf~ rieurelJ, ee n ieder
hetzij ruimlere of coli ega, zocr fJink eo fashionable

hehalldolde.

Op ee D ieders g~~ lnll t kon men uDn oo k bespeuren
dat het hu o Idl en Hpeet ee[1 kom p agni e.cc h~f te moe·
te n verli ezc n, die de ~ympBLbie van zij ne zoo 8chitte·
rend ge kommau dee rdo kompag ni e 'crworve n ha d.
D. kapiteiIlB o", gaf dan oak I.e keDu en tlat fami·
lieaaogel"geu beddn do oorztlak wa"(Ju van v;iju ve r~
trek nl}ar N ederlllOd, ' 'dodl da~ bij er stt!e da l l'o tacb op
ZOIl zijo, b ij zijne teru~komst wader de 1 5de kompagllia
artiJler~ie te moge n kOlll mllud erc a ,
De sergeaot-mojoor der kompagnie wens chtc uit alle r nQRlll I'.ijo k lmpllgoieskoWUltlo ud l\ ut cane ge!ukk igo reis ll/lar hat Vad erland e n i.w opte da b hij zij ne fami
lie 81d&~lr io J eu best l3 n wel s tan d zou aantre-ff~n.
Daarop bedank te de kapite in d ~ Iwmpng ni e, uelwelk
lUet eeu HLlOerllh! lang le ve de kllptei u B oas !)1, werd benntwoord/ 1
EEl( UE VAARLIJJ(E GA.S'11.
In d en nfge.loopen Dacbt
werd e ll de bewouers \'Iln Blakaug-Kubo fl uit buoue rust
opg6schrikt door e en piatoolschot, woarop e('n t el'waru
rnm oer e u ee n oploo p va n kamp uugv olk \'olgdc.
R et ble t;l k nu du.t z;ek~r Europeunn, een }'rauBchwan,
ge weze n mi Jite.ir, zich in uet go. rlloahuieje van Karang
Bren tie gep osteiJrd had, Dlet tweo gehdau rui t erpistolen gewilpeod en, 7.00 bij oall It verscb rikte wacLholk
te ker: nen gafJ VODl'1l9U)ena was' om daarmede op z e ~
keren Europeaan uit dien omtre k t e vuren .
W e inig ingenowr.n met de kow et Tao dien gefaar~
lijkcu ga,stl trn.cht.te eeu del' wachters hew b eid~ '''U Urwapen eu a flJ antiig te lOa ken, dooh sl uagde 6r s;ec bts
in m e L e~n daRr vnn op den loo p te gaao.

Nnuwelijks ha d d. Franoohm"" di t beUlerKt of hij
IHl ho ot uet ue m () \'ergc ble ve n ll b tool tlp den inlander
af, mot he~ g;Jvulg dat llez0 met; gedeeltelijk 'ferbrij~
zol den llrm ter Bardo HLorHe C ll het geJlI,de u pietool
Hat vallen WBllrm eU zic h do f;lx-Iu ili t",ir weer in h et
wacMhui sj e terugtrok, ondcr b oJ rl'ig in g ied a r te tul·
leu u e~rs o hi e ten, die !J e m te nabij zon komen.
Ben tijdlBog bleaf hij dus o nged eo rd in tijne r er·
d ekto stell i r.: g, Wltnt iu het vooruitzic ht dat IUln de ge~
dane b eureigi ng go vol g zou worden go gevc n, wlua g de he t
niemand en eve n min d o inlllidJels ve r9 clloneu polic io
den gevanrlijkea g3St te IH,d ere D.
IJao g had di e toestaud llug kU1\uen duren, indi an
niet do A ssistent ]1,oBi ucnt roor de Polic ie daar was
~O lUV :l 41ul rijdutl, ditJ vp het zi ~ !l VRn den Yo lk&oploop, vour llet wachthuis uit zij n rijtuig steeg e o,
onbewu~t " ,Ltl 't genu,r du, t <la.ar dreigd e, er wilde
binnonlredoD r <loe b uaarin nog bijHjuiI door ue ome(o,nJ

\' all Will~m lune Kc!loellg-nJitlill •• 11

"lilt K<.:dollllg- Oj RHi e Ilur Will e I"

I

_ NIl"r ODS \'an goed erhtmd verz ekerd wordt, is,
bijwijze van gratificatie, don Sekretaris ,'nn bel; D e·
parte ment VRn O. E. en N. toage dllcht een mllaud

traktemeDt van den Direktcur, of .f 2000, zijnde de
I.ij'\ da t Z EdG, die funktien au interim waornam.

Bnlavin, 27 .Tuli. Het vrij talrijke publick, dot Za·
turdag ft,vond in een der zalen van do 80cietelt Rllrnlooie vereeDigQ "'-O:s, had c1.uar gelegonheid zich (;Oe n

- Na snoop van de g'odsdienBtoeftming, gi eteren
m orge n in de Wille wskeric geh ouden, mankte D3.
Schuurmnn RnD de geOleent~ bekend ctat door den k er~
kerao.d wns be810te n om in bet verrolg de iDzegening
van het huweJijlr, Yoor eon ieder en iu alle ke;:keD:
kosteio08 te doan geschieden .

jui.t denkbeeld te vormeD van heLgcen 01' het gebied

- Adeline. Patti ill voor het QIHlatnond willi,erstli.
tOen wedar .aD de Italiaanache opor. te St.·Petor.·

van glasblazen en gln8am.e lten mngolijk is en k!\u
vervaardigd _wordeD. Reeds bij het iJinnentredA D' werd

franco!

de .nndacht onmidd6lijk getrokkco door tweo 01' e.De
verhevonbeid gepl •• tole voll.diga stoomloe.telleu, ge.
heel fan glo.s t ervaardigd , die rustig , en ~ogelm'l, ig
op eo neer bewogen en zeltd . den ooingfl'wijde eene
duidelijke vooretslling ve_roc hufteu van dd' werking van

deu etoom. Het grooteta gaf eOD denkbedd van .eDe

:a~::eCil~::e:a:::ie:JU:~ , ~~b~~n~' ::~e~e i~t:~:'8pUe~
cia.1 d.arloe be.temde · ruimta wordt gekoDdenseerd
en zood~.nde oen ,lucbtledig vormt a.n de aDuere .. ijde
fan deD !uig~r, met 'andere wo~rdeD, den t egendrnk
wegn.eemt., H~t' .Qnd ~ re tlaar nO,s st g~plaat~le werki:;uig
was eene , machine van ho(!gen , uruk, w8llrb.ij , geen
kondeoBor wordt aangetroft~Q en ' de 8toom ill de lucht
ontaDa.pt. .De cerate Hoort maohines vindt meD voor..
namelljk op Btoonlscbepon, de ;aa'~te op , loc~motie,en,
en.: . t?agepnst. ~iot. onlbrnk om up kleine ' "'~ •• I tal

ill de' minste "bijoonderheden het knn8tige .amonat.1
der . werktuigaD ,b.~rijp.lijk to in_keD,: , meozng <;Ie"
stoo~ ,o nt,w ikkelen; .. de zwger8; stoomBcbuiven, i,D e~n
w09ril aU. deelen· . reg·a lmatig· bewege.; ., ·men bqord.
niets dan een .aaht ge8nor, hetgeen voor e.nil nauw.

burg geengageerd. Hoar &ppointe ment is -

250,000

(J. E.)

Soerab,ija, 20 J uli. D. Men ado, kommnod.nt de
Wit, vcrli. t beden morgen ca. half tieu ure het dok
van da H. H. Bosier Joukheijm en Smit en kwam
zoo guustig moge lijk ' te water.
- De boatsman van bet .cbip Lonis., O. H, Bloem,
is haden nacht len 1'/, ure . ""n het bnscin bij oDge •.
luk ve,dronkeo. Hedeo morgen op de.elfde plnato i.
het cadaver opg~ 'i,cht. .
.
- Laat8L~eden Zoodug ",vond bad er in de deBsR
Telok nobij BBngknlan, e.ne opscbuddiDg plants, ge·
>ulgd door eeD . ougeluk. Eauo wild geworden karbouw
viel ',op,eeo mau aau, nam baDl':QP zijoe horeD! en
eliDgerde lIem ill de lucht. .Het. gavolg hiervan 1'1'0.,

do,t de man vrij onz8cht weer ta land kwam en daBr-

bij een. be:an" rijke wond kreeg in het been. Hij bad
toganwoordigboid .van . geest genoog om oioh bij bet
ter •• rdakomeo ,dODd , t. , ~ouden. Da karbouw, hi.r·
door v.e rscbalkt; deerde bem vetller niet, . dOC.h werd
op .ijne , b~urt, weld.a ,door b.t ,toege.choteo des.nvolk
met lan.en 8fgamnakt.
(Soer_ B61.)

ders verhinderd werd.
D. kOlU~t ran het boofd dcr polici. ,chijnt dUD
moed van den F ra.nBchma.D verwinderll on dieD faU
de polioieb•• mbten aangewakke:d t. h.bben, althaD.
bet gelukle nil. den scbollt v. V. zich vsn den Fronsob·
man me eater te maken, dia na eeQ harclnekkig verzet
stevig geknevelU en in ver.ekerde bewaring ge.teld
ward.
Aanger.ien 0118 niet; t er , oore is gekomen of de man
in nuchterau dan wei ba.ohonkan toestind varkeerde,
.00 •• It bat moeijelijk "Ireed. l.. beoord. elen w.a.·
aan h.t i. toe ta schrijven dat de deliDquent, bedeD
morgeo voor den Officier ,aD Juatitia gebracbt, door
eene t'lauwtt) werd overva.l1eD, waardoor : het onder·
Iloek nanr ~e al\llldidiug zijoer wr8okzucbtigo planuet!.
ward vertrBRgd.
De, erllutig · gewonde inlaDder is, 1;I8ar wij veroeR

mell, oou,iddalijktor .erplegirig In het SttldoverbaDcl
opgeoomen.

Dti~ ~&n.

v. ~o.

I.·.

I.~ -,'

g.ee,n~,

O.~e

,~.n

i

~.

e~I. :.

ran
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A.ur .•.'.It.• ..pN,
ar. tioUIi
. er. Atjeb
a.or. ra.spon.de.
I",.etAlg..•. geataan
regler-co
, .. ,.do~r
m
. m.;8J.iri.1
.It,.,fla. kl?rk
keD. 1>ijtord.•.. gl'lm. d,
bij;, 'I "d ••,oh
.. ,pt
.•..ho."1!Iof
,..
' ,...,D
. ". 10••.
i.n. It•..ld8
. ".t
.,' !I. •.·166. r1872.
veree,Dig'•."I tan 0,.,den
. ....
... ftrllll'~4.d
be.t , VO.IB,•.n.lude
d •....I. .aakC£u
,De
.' · ..•,'..,.rmO.ed
. .,.. 6,1.ijk..e.W'.~r
iii.'"». I.
:Oagbladvan
I, dd.
10 JUDI.. JI .. ontl.enen
.~n b•••rdlgdeu
en.in
..b\l .r~ot
van 17
O~~bor
heBren
wij betv~lgende:
. ..
'.
.
teg?D"oordl~beld van deD om?l~r VIOl ,Ju8tltle,. den
Daa. DO. aakel\Jke aotlae nlet dadel\Jkvoord~D Have
h~t ood.rwe.p. ~~n vole. ge.pre~ilaQ . entre~ ilt.hoo.
,Toeu In de moaud Jullj vnubel 'OMg. Ja&r, h.tadolotenf>reBldent . • oor de polttle t. Samarang en
knoneQ ,gebragt worden, werd Ao•• wedmet z\Jo el.ob .' ge mate d. belangst~lIinu. Mag men vertral1W'enljlben~
28, eo) 6. batailloo iof.nterieen b.t . bataillon , baris-eveogoooemdeD getuige Oo.tow.eghel, dealijdl ·lobGlit . naardeo:, Rud YaD Jl18titie "'''oEOo. ' . ' . ' : '
keo UD h.tgeen man.bo"o.b verleu.•.en Ind" .krJlI1leD
•• ~. naar Padang werden gedirigeerd, Ota eerlang nanr
ter ~emeld.. ~)laat •• , .ioh hebben beg~v~n . t:~a •. de .
:~~n . dtb arra.t. 'VB«o.ht, de A•• bi •• bij l.eto.ICde Ho!.welk•.mat d.n kapit.in;t.r.- .... .Worne; bet · me.I~ ' lII.
AtJoh t. g.an. vond bet · gou,.r08mellt reden.n om
wonlDS van bealaagdo. eo, ald ••• ,ol~?ottov.lijk , oudor . reVllle. · ,
. ".
,, ' "
.
.:
" ..,8anl'llklOg komen, dan . '.00 mon '.er . vorkeerd· dGeD
e.ue gonatige bopaling in bot lo.on t. roep.n. welko · · .en· l.dikant,,io eene kamer regta bl) het blnbOn.ko.' .
,Hot Rof, raamgeltold in r... i.ie ·uit n.geo ·r.gle •• , · . indien meo . me! ••kerbeid e.n, 'rijaprek';nd .olloll· t~
bij 'a Gouvern. be.luit dd . 8Julij 1878L. P •. goboi~.
me.o, in bijlijn vao bem, b~kla.gde. h.bben ge,oo'
n~mhierop . bij a~re•.t van .16 Julij)l. eanB b••118Ii.o g,
gemoet ••g . .N .... men ·.btiw •• rt. mag ' h$UegeDoverge.
Itenbaar gemaokt werd en aldus luid,I.: ,dat ten'lj
don ,.en bhkken trumm.elen '.n o~no.ka~.or da.raobter
die gebeel ID.CrU d 10 mot ,het '?Mge a.re.t. ,Daarbij
.t.ld. ve.le •.' ·WOrd.D v.rwacbt.
~eo bouteo petr~lollmklot (bel~e ID J~dtal~ o.ergologd)
wao a~ngaDom •.D, dat de . ei •• h.r .••ne ...kalijke regt..
Wat b.troft de 8.meootelling 'liIl ' den krijgaraad
"Gou,.rnementa waltinge" kunneD 8.~g.wo.en wordeD
.gedu,ende I,et tijdelijk •• ,blijf no de korp ••n te p~In~oud.nde oeD~ge laog.w.rpl.g". nerkante k?k~D
vorderm~ ?d ange.teld.
.
.'.
wij h.bben iudertijd medege~eeld, dat die.was 8i'lD~
"dang. de gehuwJo offieioroD in bun lijd olij~ g.rOl0PIUID, welke opIUm ,0n mlddehJk na de aabl~rhal~?g ID
In ~.Vlete Dam bet .Hof oan, dat tntegendeal de
geoteld ui.t b~ofdofHciereD .an betlegor; die maatregel
.,oen en oak huune op J.v. achlergel.ten oc htgon"ode trommel en de k••1 boveobedaeld .e..ego.d, bhJkono
vordel1Dg van peroao.~l~keo •• rd w~e, omdat. zij be:
beeft Diet geringe antevredenhoid onder d••••oflloie.
pro~e.-v.rbaal dd, 24 December 1878, mede ter. t.r.R~
ru.tto op de pereooDhJk~ gehoudenhetd der Regeeriog
.eo verwekt. Het ·80hijnt. dat ·m.il yolstr.kt lI.iet,ovor'
, teo, de hui.huur·iademaiteit zullon genieten ....elk~
II roor do pl.a~8cD van ieders iDWOll~?g en foor den
ZI.ttlDg vo?rgelezen en .door de op8teller~ K,,:~k WIJ
tot teruggBve vao.• het. billet ?f de w~arde d~.flor!an.
tuigd is .van do nnodzakelijkl,leid, om "eon der . bunDeD
_, raDg .ao den, officie, ie ••• ~ge.t.l d .
Slong eo r.~ P~ng K.e m.t ~ed •. b.v ..tlgd. btl ODder·
Doe~, afgea~bel~en vao dl~ kw.e .tI8 oyer deD aard
in derg.liji< geval t. doen torecbl.han 'oor aflicio~on
E.oo 8oortg.'~k. guostige bep.ling i. ook geDomen
.ook en wcglDg In tegeoW"oordlgheld van bet Openb•• r
de ••egtuord.rlOg, I. de Arab.t••• - duo o,.rwoog het
.an e.n gobeel vreemd korps.
Toor de officieren van Sumatra'B Wefltkus l, die naar
M.iDj8teri.~ word bev:ondeo ongepre~areerde te ~ijD, ter
~of vorder, - tuch met ~ijLd \'orderiD~ niet ·ontvRDke·
Nag sen bijzonderheid nanga-and" deze zl,ak mB~" D.rst
de Noordelijke district.n en lIa", Benl",. I.". op c<c~r{!"•• o"'oDI.IJk.e . owaarte van 1268 tha,I •• waarna 'IJ wo~?r
~IJk, omdat de sehont, du hem bet bIllet afrordord.,
on,.rmeld worden gelatou; ole kopitein,ter·.ee W.rner
ai. lijn .ge,onden. M~t ~'/I yertrek 11'''' AtJ db •• rnel
HI de prlmttl.~o bewa.rpla,ts.n god.. ,n en b.boorltJk
In .Ue.n ~.ole d~ "Yet beoft opge.ol,gd e., e.eomio
h~.ft deter dugen zijn ootol.i! geoomen n.it oijn botrek.
onze IJUltthuur-lndemnttelt, omdat WIJ vOOr de ucbte~"
verzegeld werd,
. .
ala de .~~8Isteo~Jllesld.eDt, diS hat ~.l.ea; UQ.'l den grir"
kmg van comruandant van Wqheltoshaven, . om fed ••
gelaten vrouw en kinderen een "ok boho e fde~. D.t
Overw eg. ~de. dot d. 10,' t~regtzlth.g ond.r e~de ga·
fier g.f. I.• eeDig op •• gt onregtmat.g . h.nd.ld..
nen van ge,ondheid". zooale hij zioh in bet door. bem
,loeit ,oort uit een Bi'tikel .i n one administratief reh(Jorde getuigen KWlk Wl SLOng, Tan Pang KI, Tan
Nil kan il l:! Regeeriug wet aanaprakelijk ,.;est-e1U
ioge .Hoode vElrzofokscurifli uitdrnkte, · .
,
glemeot. Nll echter do oorlog eeoe andere .phase..is
~~g TjObg ~n Kwa Jek, de twee laatsteh rlOapectievo.
" .orden ,oor onre~tmatige da~en barer di?DareD, maar
- Volgena de ltolienuche Nackri~lzten IOU de .P.aD~
logetreden en bet te voorr.ie n is dat; nog ger ul we tl~d
IIJk gelUagtlg~e n vau ~lJn ~.Ilcht8t' toor den .erkoop
DIt,t VOOt'. r.eg tmatl.~9 ~D dUB, 18 de vorderlng VBn ~8de vrOlDtt voretin-welluwe van Thurn en Taxis .hebben
zlIl noo dig wezeo, toor do rllsb zoodft.ni g herar:eld 18.
"an .~w6.oe~. tn. de I:eslde~tle Samaraog Ofer 1.~7a . en
sewed ODJUllt en Diet op dEf wet gegrond.
overgehao.ld, om h~o.r invloed t(J, ge-bruiken, ten 8lD,d e
dat vrouwen en kioder.n ,an omeieren hierheon koln·
Bobr'J.,er. b~ d.en gemagt.gd., na onderzoe~ I~ ~U?
(Ind. W ..khZ. v. h-. 11..)
p.of. Dollinger te be"egeu bet dogm~ der onfeilb""rnen komeu en gelogeel."d worden y,oo ala hst past, ver..
stantl e hebben vorkla8~d, dat meerbedo.elde In JudlclO
it(~~"9~7:".-,~ ,"""': .ar'~\.":'''..o!&l;;~.JM..~._,ulf'..:a.,~,~,;,,~~
hei(1 Dan te n~men. De voratio zou werkelijk .4~or
meenon 'wij langs dozon weg onze chefl) t e woeten
overg~logde amfioen Dlet va~ . ~oo wettlgBD paohter Bf..
.".. - ....U'lll Jl,,......&lJ __~·~.vt:,....... !I1IUIflC.tIB&fltn.ll'Ml~
tus8cheDkomat van gezamenlijke vrio~den beproefd .heb.
verz oe keo, hunna aandachttowiUen vcstige n op onzen
kOllletlg kan wezen, omdat ~lJ In.p~pier, die van deo.
ban om DOllinger daar-toe '.over to haleD,dochvruchtS
zeer bezwnarlij:,en to~staud.
rachter .~laaref]tegen steeds I n dJahe~ladereo ,erpakt
1008. Ret hericbt klink~ weioi g waarBchijnlijk.
Wi. oal oiet moot·... erkoooo n, dut nieltega •• tunda
la. larw'JI la.tslgenoemde Tan lug TJong on .Kwa J ek
- A.n b.t hoofd de, It.li~an.cho eBediti. tot
do I•• t. ,o ,.rbooging ad 1 15 en l 7,50. hot trMtetot stavi.g buou .~ m~ening nog h~bbeu gew ••• "', op
.
•
"aBrnemiag van ~en voorbijgang ' van Vent'ia .oor ~ d.
m.nt von een kapit. in eu eo o luitenant lIiet voldo.nde .Ieohto hoedpmgheld en vetu.te.t. zoomodo op het
Batavia dd. he den.
'00. i. v.u Regeoriugewego de ridder Pieter Tao.liio.
iJe kiln geacht worden voor de ver1.orgio g \Ta u zichzel~etrekkelijk ~root volume van d~ Bo.?gehaaJd e opium,
Benoemingen' enz.
ll~ oD.ogewezen. Verscheidells sterreknndigen, o. a~ : .d e
yen to Atjeh en voor die \'an zljno achtergelaten faIn tegenetelhng VBn de ometandl~b~ld, dat de amfioeD
dlrecteur der 8terrswaeht VQn Turija, prof. Borna, cuimili. op Jav.? Eo •.uij komt hot voor, Jat d" redenen.
van deo pachter vlln go.de kw.htett, en voor wor..
ONTSLA.GE N: do ingeuieu, d ..'r 2, kla8•• b~ den
len ziob bij bom aanoluiteo en de It.li.aDocbe ob.e.·
in.

tl.
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i A, gelijk
den df\ ~. Wij
U;. ivers cil) ,' olgend6
bedroel'e n(le bijw!ldt1l'hedou. In 1822

Zdfmoord

ZELF MOOHDE N IN FlLLNKnUK.

m DD woet, te P'lrij s n.fl.n de orda
ODH~eJl en

beloJJgrijka

hieromtr~lI t
ell

4o.n

"flO.

d~n

~:~rt:gF~:~knr~jrktn~5~~~::i~8 g:~~~~ta!('~~~'~:n :;~'~~koi~r~
Tan 800,000 zidell (de vreemde lin ge u hi c r lliet bij
gerekeud) wees 20 0 dall rflLll 1l. lln. L .)llowij k XVIII
trok zic b de t link n8.D eo lief; IHi.nr ooderzot ken .
' t Blct)k: toeo, dnt niet winder dIm 80 oud·ollici e t·en fan
bet kei:terlijk leger dB baud ;l!1ll zich z('.I\'on hnlhlon
gealnge n, Yl3rrlri et i ~ dn.t :tij op wn.ehrgel d wnren gosteld ,
bedroe f{l OUl d.:ln dood \' nn hunneu Keizer, Om apeelfl chulde n ook VOo[' eeu deel. \Yu.ngedl·a.g-, 8chaude,oDgelukkige lief,lt', war en mee t3till de moliev tl u . Slotlilts
zt!ltlea gebrek. D uor de expedHie llf\Ur SpanjlJ werll
de llcli vi tlo:it der t r l1epe u opge \vj~H, en IIQUI do ze}f·
moord bij het le.gt' r tl f. Twnn,)f j a l'ell liltt!r ~IOUl het
gemid cldde jn.n.dijksche cij fel' tot 900, W1UIrvan Pu rijs
all ee.n 700 opl.ey~rde. III 1850 WilS ht!t merr dan 2000.

!a

~:~~n g;~~~B~~J l;I~~ij~jn~l!:~~I,n o\~it'eBi~~ ]:e~~U~f~g3~~~

1, 900,000 lIielen, IDI)'e l cinrl 4 000 zelfmo onle u iode.r
j~ar op.
II Do ::e lfmoord rnept UA Uilicer3 - is onde r ooze
liedea opgeuo meoj hij is tot eene gaw vonte gewordeo .
Zonde r weerzin go-at Illen dflflttoe o .. er ; me a beal'llO uwt
bem £lIs e6n gemak kelijk middel, ulll u i(; ~(m \'nl.schB
p08iti~ te ger ak elli vf;ak wordt, hij gepreten on meeat
T

altijd ' wekt hij "ymp"t,hi •. "
MAIUNE. Ten einde in bet; gebrek nan zeelieden
foo r de l\illrine te vo ol'z il:lu, zegt do N. R ott;. Cou,
ran t, is men genoodzankt weder, eyen:lId vrocge r, per·
It ODen 'faa vreemde n ft.li ~ll to eDg 1t.g~~rdn . R~e dtl sc dert
eeolge jaren heeft dil,t gebre k uest~~n, wij l Hol l llli (~~
Hcbe zeeliedell liever ter koop"~8rd 'J \"ill'~n, omdat ZlJ
dan booger loon krij gcn. Ook zal dnarloe wei Lijdra.
geD, nat bet yernederead t:llagen toedienon, Ofdchoo n

veal vtl emindord, nog niet bij de l\iu.rille i8 afgeao hftfu.

~:~re:~o~~f:::·r;:·::~;i••~:~: ~:~:!~7; hoeveelhedeo
OverwegeDde, d.t de ap v.rwek Van beklaagdes v•••
"odigor und« eede geboordo gOluigeu Veltman, E,ke·

l~nB

Water.taal .Overg.auw Pennis,
BENOEMD: tot Aesi.LoDt-R•• id •• tooVBIl Malang
de Vogel en van liagettBn ];'I our; tot hulppredik.r te
Depok Beukhof; tot hoofdooder wijt.er te PBdnng-P"u-

en derbnlv e door ocbelkund.g onderzoek DIet meer kBn

djsng Hillebrand; tob 2" k owmieze n bij den postdieDst
de Gr •• ff; .~. Ma •• eD en Reuve,,; tot telegr.Ciot der

0.0 de. G~ijs,. ~lIen Bcbei~uodi gt'.n,. ve~kr8reo, dat
~le Ilpl UIll }U JudwlO ~l\nwe.~lg eSDlgzlDs ~ .s bedorveo

~~·:~'~o~".~~;·:::eerd

Z itlilIfl """ 7 April 1 874.
Wd. Yoorzitte,: }Ir. A. lIl"n.",
Regtera: r.lra. Dentz, Vllll Beers en van der Poal.
Beklaagde: Wa({1' Fred, rik Gregori", Abel"
CLANJ)EI):l'l~E OPIUM. VERF.A..KltTh'G.

2e klaooe Wollw.b.r; lot kootroleur bij deD po.tdie •• t

;:nd::~~i~:I~ne;~~J:!lr;;::\,':;!f~I:~e ~:do:~~ert;;~~~~~

Guisej tot kommi88 kontrolt'ur de Does; tot UdjULct
ingeoieuf bij de telegrafie Scfleltema Bednioj tot kao~
toorche ftl dur I e klasse Priester eo der 26 klasHe K e il-

liog met Nederland aangevI\ogen over uen 'r'2rkoop v~n
Cura~ao . Meant men echter, zegt dit blad, .tat do
Duitac he regeering dergelijko plaooen Diet - wOlls\!ht te

:::i,t,d::
hokentoni•• op grond dat bij tijdeuo bet ofl eggen d....
yau ,'erbij:stel'd was geweeet, heaft ingetrokkeD eu, om-

BEVOROERD:
Haeften.

zl~e:~d:~D~:rv:r~tooh~jeD~O~le:~!~::h~~:g gd~:

trent de herkolllst der bewusbe amfioen oodervra.agd,
zie~ heeft geholldoo ..an bet vDlg.n. den gelui!!. 000'
t~rw eeghe l llBr (1a I.',o oeven ve rluelde verklaring tagen

~~6~,e~e ft::u~:!~n%e~;~~tW:~:, z~:{:en :e~:'~r7~; ~~~;

. l~gldoentlt}:
.
Yerklaart ,leu mhoofde deze. o.d.r aaugodu.den
Welf ~,'reJerik Gregorill' Abel. aehuldi!:l' nan beoit van
onwe Lt lgo 0PIUID , dllal'dte lieude ov~rtrBdlUg van arhk el
2,? ;nn hat reglement vOOr de op1umpacht O~) JIUQ en
M."ur. (S \R,at,blad 1809 no. 81;)

ber te AtJeh, dd. 28 dezer ontvangen .

Moe~api

on

P

l' 0

'a morgeilli half

Be p•• lt. d.t b.'l btl. DIet voldoelllng der bem opge·
Jegde geldboete lU glJzehD g ul kunnen worden gabon'
den voor e~!ie .:erschuldigde .r 2?O ~uo.e. waand ;
Vel'kln.l1rfJ wlJders ver benrd de In JUdlCIO overgeleg-

Ge.ien de .tukkeD;
Ove rwegonde, dRt ' jlet Opeu baar Minietcl'ie "eefu
gerequireerd: oien beklaGgd., 8clH.lldig 10 verkla ren Dan

oTertrediog •• u .r(ikel 20. St. at..blad 1869 Da. 81,
vermitl bij in het bezit zou ziju g~vond c o "AD l1iet
van den wettigeD pachter afkometige amfioen en -hem
dalwegfl to yeroordeelen tot gevBngenisatraf foor den

tijd van deie jareD en eeno g.ldboe\e. groat f 10.000,
:z.ollmede in de kO!!lien dt1a 'gAdinge, met verbeurd ferklo.riDg van U~ achterhaa!da opium·t,er z~narte vah
1268 th.ile;
O.erwegende. dat uit bet ter t.r.gbitti ng voo.ge-

"ao

huilooder zoe k rid.

28 De.embe. a. p. eo d. onder e.d. tor ter.gt •.ittiDg
afgolegde vel kloring . van de.D getuige J ..
Ousleweeghel i. g.I>lokeo, dat op gem.ldeo 'd~tum de

n.

:::ij~i~~~

dere u e n het

handeltj~vertrouwen

zou

g~heel

~:~e~neB '~:~;8c~:r~c~~~I!:r~~~ ;:~e~:I~o:~tb t~tB:!I:r:!d:

slechts te l'rijze u op bet eskader, It ctwelk. i~ gezond~u

Aangekornen Schepcn

~:~:D~o~~dl~;;o~~J~••~i~o~:e~::~~il:~. v:::.g::: a~~::::
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Aan~cko(llCIl

Schcpell

na door den dief uitgegeY60 en zoo op wettige wijze~)'
in hand en van den Arabie!.' e-B komeo.
tc Soe ...·a.bnia.
Eeoigeo t.ijd later ge:ukte het den dief to vatten
27 Ju.li. Ned. lJark flh.d Middclburg, . tc~Z lgV. I •. de "riea. un
en
den Laudralld t6 brenge D. Het bank billet
~:~~o~~~~u N;:T~:tD:~.g; ·~~:,,~::t:l' B~~lli~:i\'~~!:I~~ZI!~~· L!;:~r',:~

vOOt

werd .10 o,erluigingootuk oversolo6d, doch na afloop

aat ..'i..

del' zllal( gnf de griffi er bij den landraad bet niet terug aon den Arabier, oDder wien het in boalag wall
g&DOmen, maOI' aon den Obineea, Ran wien bet oot-

hamDt Anit. V3n Ba-odjllrlna~~i.o; Ned. Ind, Bark bg Liong, geng.\".

.to~~r:I~~"

S.ch N ..... r bin Abood A •• ew.d niet
tevreden. Hij b~\veerde, dst de griffier be~ .ban kbillet
Klan hem bad rnoeten teruggeven .OU niet Bl\n den Oh i4

us Juli. Ned, Ind ~choeoer :O:uijaQ ~faBkoor.

gflllg'l.

Hadjie Mo-

'1'011 log :\ie ran (.lrhsec.

Vcrtrokkcll

w,,"

27

JIlIi.

Ned.

SChepCll

van· SocrAbu.ta.
schoener Suen Uien. geug'(.Lien ROOD Kweell .

Ipd.

~i:~. ~:.:;~:f~,i1'::':°1'0:;r~~t"~I;; z~~kt~:un&J~·old!..~::: a·~8~~::. ~~;:.·~~l ..I.om ••hip Mi •. ". S.aot Roob ...... ~...g.,
toonde, dat hij eigenlijk uige nllRr van bet bille t 'tiRS
en ten elotte staaode hield, d"t de Regeering , hen, of

het billot Of d. /1000,- moe.t teruggev.n, daar die
golden hem oot.omen waren door den .ebout. duo door
een laod.dienaar, voar wieoe handelingo. de .t•• t a8n,
.prak.lijk. w...
Re.d. dadelijk deed ,ioh do .... g . ooor, w.lk .oort
vao flotio de Arabier .tU .igenlijk b.d ioge.told P
Dd Regeering baweerd8, dot iemaod, die eeo bankbillet al •• ijo eigondom · opvorderde, eene zakelijke eu.

£00

~:aW~:t~~~~.~tez:~t:~e:~lId:: ~:I~~i;~:~I.~e;::::~::

verlore n

veroord~

:::~:i;~18~ :~ b~~~ ~~;~.'

toege.te md. D., Rdgeeriug bejj .ert zieh nu reed".

,'eel in haar \'ermogen is om hoewcI zij goer. bfati~n!liD
overzeetJche lan d e n bezit, to voidoen .nao hetverlangen vaD
hlLlldelanre Ob roe d~rB door het 11ItztJoden van oorlogs.

8 (j HHHP8 - 8 Ii RIG HTHN.

~:~~v;l~t ~~b (~~~ e~~u:!:r !~c~:~;Jllt~~et p81l~~;~uiSw~~~:
o•• ,woog d. 110ad. ui.t weinig vermio.

de b.pn.lde .tortinge" lIiet pl •• t. h.bb .. n g.bnd. '

.:an bet boogste Dut kuonen ziin, flit w(.rdt door ieder

PI:

J.

~m

rik:allnecbe regeeriug. Het is in duigen gevallen;do,;\·ijl

ZONDAG, den 2 Aug ustus 18·7·t.
De vroegmiB '8 tUorgeos tt;) 7 ur6,

vro~;~nb:=::r~~at~~6 d:~i~~:r~l d:~t~!~D~e~e:cc:~~e~l\~~:

zeuden, duo

llre.

:nf:ij;::'

Wat betr.ft be t plan tot h t oankoopen de B
•
nagolf, d.1 ging uit va" p.rtic~li.,e peroonon ~n ::.&d
geen bijzoudere ondf;'rateuning vnn de zijJe der Ame-

geb.el ver.c hillende •• keu .ijll. D.t de l•• totbedoelde

hoove van Tb.ng To. Hoat.

gegoveo
D e krncht en de wllRl'de \' an wissels en acceptatien

1/2()

:~:~~e::~~;e h:t:~D~:~e:::~~t~oig~ng:~t

D •. PRINS.

Dit bank billet w.s aao een Chinee. ontatoleD. daar.

dfl.g~

:ije:,

Roomsch Katholieke Eeredienst.

r.gth,,~bcud.,
of D:rt~~~~I~:~. L;~o:t Kt:oJc:~~ ~~:e;o~::c~:~t.~:

.f 4000.-el d.
tu bet jaar 1872 nnm ee n der flcnouten to Batavia,
eeu bankbUlet groot j'1000 .- in bealag onder han.
den VBn den Arabie, Se.h N ..... r bia Aboed A••• wc ~.

vaarding en der ac to VAn beteekt'llliu g (llLBrva n, de
debatten ·ter Openb8r9 teregtzitting, bet opon boDr miniaterie in zijn uitgebrogt rcquisitoir en IH~tgeou uoor
deD beklnagde eo ziju verJudiger, den adv oc a.at an
proeureur M8e~ter }"'rnn ~o i8 'ViIl6m AnLb ooie Piatermast iB aBogevCterd;

::V:I:d::~~:~I\:~~a:nnk~~Or~~~lijkz:I~~lei:

Men b6denl,e ecbterwel, dat· lH::t ttrlan~eo vanovor.
zeeBchn kol oui e n en het Opri('bteo van _stations .tW!!8

G~~~8ut~;verigeIl8

£ere gewoon zij u to doen ell dllt
opium dUB
aUeen op grond die r \'erpakking voor clllndestieo moet
worden gehoudell.

Het vonni. luidt aldu.:

deze ov .. waging doen leide.: hoo hoag zulleo . de benoodigde uit.g avuu komen te etasn? De Begeeri.~g i.
gavoelen. d.1 de uit.g.,.n, ge rorderd .oor a&nkoop

YOn

DOOFBBEDIENING·"

e.goD.ar of damp

sa.o. indie. de onu.rtoel,eu ••• van het accept de be·
tating duafVn.u kon outcluiken door to bewijzeo, dat Lij
alieen uit coroplaisuDce het papier hud atgl!ge\'eu.
Op d ie g rondeD werd d o aectptaut tot be-lating Il er

De Rand, eoz,;
Gehooru de voorlezin .~ vall het requieit'J ir vnn

t es t
t l Ed'
t
all S C 1 e
(} r ale n S·
Z,O NDAG, dell 2 Augustu:t 1874,

Ve~oor(it'e' t uem. deswe ge ~ot zeR Rch~et'eeIi\'olgende
lllann<1au gevn ngellHlstrnf ell ~n de bctRlllig eener geldb?" le van .f 7000. zoumode In de ko.ton . an b.t ge dlDgi
... .. . '
.

tot d. eland •• tiLit"i' d•• rrnn m.g wordell b• • lo'en.
Bij vonnis nam de naad vll n Justitie to SRlllnrang
aan, dat opium, verpakt in ce n petroleumkittt, in pa .
p,p-r of een trommel, nie t 18 verp"kt gl'lijk de pach.

iez8n . ~::.tJ-act proce B.v~rbaal

van den Militairen en Civielen bevelheb-

\Vij hebben een n~ .. olgiogBw.ardig voorbeold io Naord·
Amerika.
Dit rijlr. we:k. zeemacht nl.leeo door die van ~u.
g~~al;d wordt overLrc Htln,. bez tt, geeo oferzee8che kola·

bill et in alle gc\'alleo tot bet.lllillg dnnrvan verpligt is,
zouder t. mogen bewijze., d.t dit ace.pt aileen i. af·

dcrgelij lH~

wijze gebe.1 verke.rd. Zoo dik .... rf tot heden ' ••nbiedingen iot het overoemen van kolooisn aan de Rijk".
regeeriog zijo gedaan, heeft tij zich . uihluite_od door

in.aren 7an deo Kwalll Tjangko.1 en het onls. hopCD
van vivres dnar te bel etten eo ow de veraterking
'00 ~eo vij.od ·te Pohama te be,chi.to".
Dd g~ z(.lQdheidutoeBtand blg(t onver8oderd.

~i:~~:!;~:':i~F:~i:~~::~~:;:~~:'g:~;; ~ii~~~,::~~:~:~~ w.~~t~~~n~:.n d.~u~~t~nl:,~:~:~:~f .~~.l;:~ o~~:~:

opium

:~::P;~~~:;:kk::7ij~a:ij b!~or~::~:u~h:n '::reE~ga:::~

O,erw.ge nde, C!l'.
Gelst op do n!lngehnilld~ w~~3bepaliDgen, art. 171,
17,1, 177 sqq .• 347. 348, 319 en ·n1 vim het RegIe·
mont op do Strnf~ 'Jrde r iug;

.worden b~BCbouwd ."

f~:t v~:ra::~o~:~, ,'~~~~~. :,~:r~:n~;t~p:~::~~o~':v~'~~

kapitein ,.n

lIut:, dat hut rijk eu zijrt ma.riDe daarvaa , -u lloo trek ..
ken, als VEin zet'r lwijfe,Jllchtigeo aord wordt bescboowd.

De eisoh,r - due .oide hij .erder - heoft dan ook
b eloofd nooit van dit . eeept togeo mij sobruik to
~~~;nbe:a::~ ~?~~g::r:~dk o~i\:.dr:g:~~R bewijzen

tro~~ato~',r~~:'~ilHno:a~~i~lt~:~o:;:np~~!u ~~o'~!~:i~~:!~ V~B~

d. Genie tot

Niets belangrijks voorgevalleD.
werd door
UIlS be zet on met gfJ8Q.lmt bewapellu al~ uitarsto punt
van ouze r eo htor rivier stelling
o m den vijalld het

c/an."li"" worden gehotld. ".
Bti Staatoblad 1872 no, 196 ik bepaald, , dut aUe
"opium, nchtel baald in mpokkingen, zoo.l. bl .... n.

.11.

bij

6re ngeoQe mdeu Llt) SWIO TIeD, ter teregtz.ittiDg ouder
eedo gebo(J rd, ten sterkste ouLkend word tj

bad afg.ge.en om den ei.cher uit e.na tijdelij". gold.
::~g:~~l~~~i~e w~:~den, waar dat hij dezen ~igenlijk

bec!lliaeen, of nit de wijt6 van verpakkillg dllr

mao.

den heer Deketh boweerde, uls .On zej nalDolijk daag.

eenO~~:::1il:~:P~/:~t ~;l;:}~S ~;~:~!~1;.::it87~ ,~'~P~tJ;6 o~o;;

Blijkbaar no.wt ooe ar,ike! Iliet
v.rpakkiogbn
OPt waaruit het wettelijk \'ermoeuco kaD worden ga-

l~e8ch eilaod door aankoop in bezit t8 erl8ogen, teD
elnde b et alB station voar de vloot te bezigan; .z ijn

geheel en.1 ougogro"d. zegt ~e Nordd. Allf!. ZIf!.

van don pacb-

de
de tet'uggB\'e dar in dcza tob Ove rt~i giDg9lukken gediend bebbeude \'oo rwerpeu BaD den

RA.A.D V AN JUSTI'l'lE TE SAlIIARA.NG.

;:~or~~n e~~~~?ti:oot~~~::. inotr\lmeoteo ter be.cbikki~g
- Al d. beweri.gen oler <lagblad.n aaog.aode . de
toogenaamde pl.oneo der Rijkoreg.ering, om eeo over-

O fe rw(\g e nde, dat beklaBgde, die uitwijzeu8 het boo
reu aaug~hQald proce6 . ve rbanl \' Bn hu:sooderzoe k, bij
de Qanh !lliog beifemlc, dat de amSoen I'lijo ei~endom

of zij al dan

ni.~

4

!~z:l~.y.F~~~;'~~n~:~: ~::rdj::::t::it::~d~]·~~~~:~tiPI·f!~i~', ~:I:;::
:1. C. Paulus • .clar' Plluir.

i

BUITENLAND.
Ee!l en ander. uit Duitschland:
De 'Wmr-Zeitung , bent in hlar jonget ont'.Dgen
nommer zan mededeeling van eeo
BerlijDlche
beriobtgever •• die aang.aode d. bekende Werner 9ua•••

,barer

Yoigeno .de Naliollnl Z eituJlg bebben de mo.i1ijk-

sp()orwegBaugelegol\llt~den, de Regeerillg gebracht
~~!.~et ~~:a~::ftv:~':~~jt::a:~ r:;::v~~r ~~:ev~:l:!e~

tait in

men, tot

bet oprichten vall ee!l rijkemioieterie v'a n

~~~~b~:~.~::k(~:r~(lO~t~::~.:.i,~ ,.r:;~~~.d:ui~i::~:~e.::~:
.orteeren d. po.terijen ell d. teleg r.af. Po.terij- ~n
teleg ••• fw ... n .ouden blijvon hetg.eD 'ij nn .ija, af-

:!~~:I~~~~::~~:~~~i'~E'·h::r~~:~~~.~;::~:;~:~:~~~::=~
wi~o die bet rckki ug znl worden opgedragen, noemt
mon den tegon" oordigell direc,tcur,geoer.al de. po..

l.o; ijao. den hee r Stephan.
- - Nall c men rerncemt,
hl;)d't de Saksiscbe regee.
rin~ hl1re Iunc hli ge bulp toegezeg,l ann do VerweZ8nHjking v.u bet plBu om
duor middel .an e.n

~allu.alh m~t

Jareu

du

El\'~

ee t man beN

]~oipzig

te ye-rbindeu .

Ree~8 v66~ eeD:~:

voorlo,~mea opgeva o~ ergo U

~~r.nal t~ 'tr~veDd f tlU~~ lj B lw;a ::ntw C?:d warp 'a~
d~en oar d ~ eOI to w:l ·r~ jyov:ne:o.e da~eeet~8~~
I I; e~u t or
~ b::Vaug'le : "erwerd op~8C1eVf!: g

:i ~all.k

hae::t :cnce;e

Tha'!!

geni)~en;

otJni'eu; ter hnnt
san
het kauaal, getrokke n in de richting llaar Wallwitr.:-.
alllr6n, heeft nlon de voorkeur gegeven. DJor de Re·

geering io .eo. b.l.ugrijke bijdr.go geochonk.o yaord!i
opoedige Ditvo.riog <Ier voorloopige werkzaamheden.
- Hit StraRteburg meJdt meil eRn de Xiii.". Ztitung,

dat eedeft gQruimeo ~ijd Ulet e.en buitengewooD .groot
aantal arheidera is gewerkt man do ge~otaoheetde f,,~'!
tcm op dt!n liokeroever . de~ Riju8. Mon heaft Au: aa:

ken d••rdoor zooJauig be.p08digd. dat o. a. het fart,

gelegen op de hoog~e tU8sehen Reiuhetett 8n Liogois*
heim, in de volgellde mftaDfi gebeel vol~ooid zal zijn;
het behoeft dan slechts bewapeod te .w orden en daar-

~r:d:.~.lw:~:e~~ijt~.I:·.~. b~g~~ reor:::'ig~e"'r::~:~ ~ij~

reads as.nmerkelijk. g~vorderd, zoodat men binneo weinig
tijd Al de ged6tacheerd~ (orten zal hebben . foltooid e~

gO~~te~:'toog

op b.t kostbare materie.lder . • rtil-

leris, in elk dier forten aanwezig, het;l. ftb8t-miDI.te~~
vau oorlog de vulgeode maatregeJen' verordend. Dewyl

d•• Mand tue.ehen die. forten en de .• tadte . groat
i., am ", ..oDder groot~ I.oten op de tro~peo to .Ioggen, uit bet garniso.n der .tad vliO b••e,ttang te yoorzien. ia bepaalkld dlalt alk) C.~t '~D ~~~eo ttbe •• ~ting,tal
eriaogea; we e. 00 a. 0 zan .... I).. e
aepen ~u on
worden ge.oerd. Pe .. m6&,d .znlloD Z1) wordenafgeloot.
Meo is . thani , ij,erig ~D de.. weer, om alles , _oor de
kaz.,oeoriog di~r troopoo in ~oreedboid ,to. brenr~

Ret Oranj~Botei te SoheveniIlgen• . ,'.. OogetlrijfeJd ', sU dil 'iulme Rotel .· mo~relrlioon
,op . '1 " ,"menten. Rebollde~ek lIlIAr de noodzakelijk6eiden
:
.
'" ':':
'. ' " ',::"
' . . een .drolt b.loelr, "ooral ook omdnt 'bgelleel bllit8ll~e.
n ' '. de d"-aU. van . Je.e .angelegenhe id moot, ...1. nrb..
" , . d'" · · mellllt. ' .. Gra,eDha '- Ileeilionoht
lnggerook ,Jan 8oheveningeo ie gelegen, en dat wi! Dog al '
" :r:d ~lrw';loen bijcondere~roielding wanrdig il.
]5.e I ' I htl
die ' wi' op bat rag bobbon' ia bet OraDje.
He tai"· . Oil tiw 6t.!bHeeemont het"elk' Eoodauig 19 illo~ot~:1
.oilig de •••rg~lijking ' kaodoorltaa n
a
SO tOb 't b ate wat van dien aard ill bet buitouland i8
:e rinden."
..
'.
W
rllimoon ,j...r geleden nog hotkal" doio .iob
,.~~t strand' oil8t~ekte, Inllen tbaDB d~Y.le b.zoe·
k I." d'e in den loop de.er we.k.ieb op bstj •• rfee.t
ere, VoraHn oit "lie provincieD ' vall ODe vaderland
::::'""Ia lullen beg.ven, een trot.~h gobouw .ieh zien
ferbeffo., dat als ' door eOn tooferelag aau 00.0 kuot
......on i..
. .
Dit geboulV draagt den O&Dm fall OraDj ..Hotol, een
naam die er goedgun.tig aan werd varleend,' omdat de
Sebev.Ding••b. Bouwmaatecbappij, coor h.t pia••• n
denbou"hoer van het Palei. voor Volkovlijt Ie Am·
terdam' don beer Oud.hooro op een royale scbad uit

ri ht

I'.

~e "voe';u;

een ioricbtil.'lg

bad

in It leven geroepen,

die waardig .wa! deo vorltolijkeo OraDjo,oaam in 'ijll
gavel te dOdn prijkon,
'1:onder onzt;\ lellers met getallen te verrnoeien lui..
JiJO~ wi"- trachte.n hun eenig begrip 'aD h8t kol~R8ale
ebf)u! to doen ,·erkrijgen. dat cngoreer tweehonderd
~.rtrekk.~ Oil dri. ruime ,0100 be.et. B.laDg.tol!eDden,
die in .reooD bet botel w.nseben te be.iebtigeD, beb·
ben ·t.ict ·slechta te wenden tot den direkteur, dell heer
L~ 0 Tilmont VOIl Brll.a.1 dien .ij ouget"ijfelti be·
rei~ lulleD v~~uen, ben "1I~a in: bij~onderheden i.e doen
lien. Bi'diens afweEigheid ri obte ml:'n zich tot den be~ r
FJorke, ~deo maitre·d'b6tel , dieD velen eich -zeker met
enoegon zulieD b~riDDer.n al. direkteur van het Am'
:tel-Hotel to Amaterdam.
OV-er een breedte, welke we ongoveer gelijk kl1.llUen
otellell met die von bet Groot Stedolijk B"dhuia, .to.t
thane aaD het ncordelijkst uiteinde VSD Sc:bevening~ n
sen kIosk getouw van forscbe vormen en breede lijlJeD; een gebouw, dat het hoofd zal moaten bieden
san de bevige · stormen die op ODze kusten in 'tvoor·
en nBjllBr Diet zeldzaam zijn. Blijkbaal' zijn de beida
I
vleuge1! in het midd",o ureeDigd door een
It::~: ,·ao tt'8DlJepl;, waarvan de beatemming
stonde bli'keo lal.
Voor d~t middengedetl ta rerheft .deh een bij llit.tel breede trap, die een uitmunteud efi'"llt; moakt,
terwijl in bet midden der beida vleuge18 nog twae
ruime bard~teeDeD tro.~pe n zijn aangt!lbroQht. Deze
t,appen ootbrekt!ln Ilatuurlijk Ban de zeezijde, Waar de
duinweg.oov eel hoo~er ligl, dot de, r •• , d~.chau ..ee
er gelijkvloe.. op uitkomt. Reed. uttIVeod'g waakt
het gebouw een gooden iDdrnk, die bij .en bozoelt:
van bet iDwelldige niet o.rminJert.
Bij bet binnentreden \'aD het sOll8·terrain trok dti

~:::ioovll·nd.d:~.~;~~::g

B::o~~~d~.:D::O~:~~:~tt~

O!D
'-fgezet, de kleur 'an bet huis helder oantoouden: t6r·
wijl de knoopen , bet m~rk droegtm, dat men hier op
allerl.e i taken terugziet, te wt:'ten een 0 en een H
dooreen geslingord, woa"uit eel] grappenmaker reeds
Oudlhoorn wi8t te lezen.
In het sous·te!":oei£'; u e ·)IJc.tlrwereld van bet hf)tel,
kau mon wederom opmerkeu dat het gebouw als 't
wore in bet midd eu ill two""n wordt verueold. Alie
fertrekkel!; bew8.l\rp18Bt-se u, koeika1D 8n ell", "indt men
el' in dubbel gebal en elke vl eugel wordt bt)g renad
door eeo enorme k4:luken met een batterie de clliaiDo,
die naar de a.lIerlaatste vorderinge n in de euliuaire
k·lln8t te P4rijIJ is vervaardigd. In deze keukal a, waBr~
-fao de aeDe den 8cboorsteeD ztll laten rooken V(J or
de gaatEm der restauratie eu de aDdero foor dtJ g 88ten
4er eelunJ, is e~D persol 'eel van QrigiaeilJio FJ'noBche
Jroka gep!aatst, die 01 't Air hebben van tt' weten wat
et'n goeda keuken behoort op te levere n. In't
bestaat ~erder bet die nst-person ael nit ongeV6tr 'ijftig
personoo, waarnuder \'erlJcheidene kelhlerB, die lli et
minder dOli vijf lalen sprek en, te wden : Ho)]a.ndt:lch,
FraDBcb, Ellgel8l! h, Duit-Reb eu ItaH.anscb,

gl:)}leol
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Be?t, die in eeo hoogst elUft.a~ vo llen sl,ljl. 18 bewerk,~,
en van boyen door een gttlerlJ WOldt omgeveo, tarwIJI
omboog het ·oog s'uit tegen etln overdelddng van frali
geecbiiderd· glls, w88rdoor een zacht ticbt in bet mid·
den der zsal vult. Dt.'ze 2&&1 he e ft, aan beide uitein·
den met een prachtig uitzicbt, Voorts keurigalukadoor...
wark eo is veralord met fier grool.e Bpiegelll.
Van bier kan men zich bogeven noo.,r den vlengel
aan de zijde van hat Gem et"lnt~badhuls, wO-Qrln ten
heboeve van het pub!iek een Nst~urutier.anl wordt ,ill~
gericht, b~nE'vena Ben k'.l~O~ eu bllIA~~ka.Ul~r. De betde
buff"~tten 1D daze. zalton, dl.e meeaterhJk ZlJO gfbeeld-

~~~!;i k::~u.~l~pd~~c:t~~~~~:::jj::H)\I::,r:~lk~iir:~

belaet

tevens ' II
g6w6est ~et. dtJ. Itlvering van het e~en
kostbaa.r alB ,elugallt mcllbllalr. ,Verder kan rueD 2ICh
lat'3D ~ondletdeu door ee Q maUigte vertrekkeo, wel.ke
roe~ uitateksilde zorg voor de log?er~asten. wo.rdeo m~
gerlcht. Ook op de volgend e verdleplDg, hler ae eerste

genoemd, doe" wei getold reed. do derd e, vindt men

appo.rtementeD , di e wearlijk \' otstclijk zijn voorzien.
Ai de pe~dule8, ornomenteD, gsskrun eu .,n~. dragtm
den- Btempel ,an goed!!!! emank; 't t ij ze Ul ce r e i3 U·
vouJig Tan ui.terHjk uf iAll de grilligs to vorlD cn z:jn,
men 880echouwt Ie met geooegen. Wij hebben f er·
nomen dat den heeren C. Abercrombi e eo Co" in da
Wagenstraat alhler, de eer van dete exquiae kenze

toekamt,
Op de tweede (ulias vierde) vordiepiog ,iudt
eindelijk een laoge reek. van ·kam~t8 dil! eenToudig,
d~r;~ niettendn J.eer goed .zijn ingericht. 'tZijn aile
Hev·e vertrekk6U, met getloegzaam camfozt om
stille ·rust in eeD bebagelijk dolce f"f oiente ta Bmaken, terwijl men aOD do z.o,ijJe do fri ••• h • •eeluc~t
of··w.e" BaD · de · landzijde hd vergezicht olTer do dui~
nen 'geniet.
Onder de vel. geriefelijke .akell ill hot gebouw teo
behoefe de~ loges a~. nwezig, moet men noemeu de
lteeka.lDer, WBar scbrijfbureele n zuBen te vinden zijn;
ook ,oar .e,n fr•• ie pi.nino .al er wordeo ge.orgd.
Voort. vindl men er two. badkamero on .en kamel'
Yoor de kindereD beoteoid,

mon

er ue

het

dB"'"
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van bet l1a"del,bZaa., dat ooze Nederland8cb e militairen
daar eveoaltl Iwokenmeiden titan koken, de vRten
wasachen en de keuken schoon boudeo, dat onze ZOODl:!
daar met bezem eD boendel' het buia maaten reinigen,
en zooale boodschapmei ejes allerlei eetwaren in de
at-nd mocten goaQ h,'ll.en.
Z,.u or weI iets den II' marlialeu geest" meer uitdooven, dOll al Zlllk "euk e n~r1n ••o,en. eD kindermei.·
jeawerk ? En ik spreek nu nog niet eens van de
onmanneHjke ~ieDstvertichtiDgeD, die men fan de
zoogen88.mde IJ oppassereH vergt.
lIet bet Dog op dien zeer slechten toestand bebbeo
verschillende ledeo in de Tweeds Kamel' aanboudend
en Binds "de juen tUlogedroogen op verbetering fsn
ooze kaze rnen, De heer Stieltj f 8 heaft zelfs aan de Re·
gearing yoorgeetald, dat roen ill de steden Ut!l wililien8
i,; hU1me !am,iliifll. zou. lateo., I, D~ kleinste, Blechtste woo
ning in Bene familie, is beter dan da baste kazerne,"
zoide bij, en hij verlangda, dflt tot bot levan in de kn..
zern~ aHeen d~zulke n on bijwij~o \'o.n straf zouden
veroordueld worden) die zic" al ecbt ~edrsgeD of ziob s1or·
dig of nll.latig in den lJieollt betoonen.

dieA~lk::d:;r:f:~~lC~::8 Ul~;~:tve:tgd v::bb~o:l~! :::t~::

8tu~r van do.t departement, scheDen teo ruinate op dit
uOO1ge punt h')mogeen met elkander, namelijk, dat
niet
van hen zicu erntltig de vorbeteriug der ku.·
zeroeD goliefds oan to trekkell. De tweede Kame r
etuilte iu dit opzieht bij die minieters steeds als op
eon parti pri!, dat veel op stijfhooftiigbeid geleek.

eea

Zalfs de tegellwoordige minister vaQ oorlog - da
mOD vau wien wij zulke groote en goede verwacbtin·
gen heb~eo, tlll die reeds 10 menig opzicbt uo ODze
verwllchtmg heeft beantwoord - toonde zicb tot Dog
toe op 't punt dar verbeteriog der kazerne een tradi.
tiaoliliat van de ecbtste Hoort. Er 8cbemerde in zijn

:~t~:~::d:~i:gde d;rwe;:a:t~:~e:~t::; gve~:ge~~7~~
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Een Vizioen

Op

nur had juist- gealagen, Er
beorBchte stilte alom, no. en don afgebrokeo door een
verwijderd gerucht vs.n stemmen, wanneet' 80mmige
be wonera dar vOl6!elijke residentie bunne iogenoruc&l·

roet buone v.rblijfplaata Witt al te luidruebtig

scueneo te kennen to geven .
,Tuist boven het bekende dakJ 't walk de eerbied~
waardige hoofden onzer hoogstaaogeal Agen Seoatoron
bedekt, dreef de voUa maan.
Onmerkbaar zweafde eeno zwoela koelte door de
linden op den Vijverberg en b~woog eveu de t 6ppen
vaD het schilderaehtig geboomte op bet eilaodjen.
AI8 iemo.nd in dat oogellblik eea scharp bespiedenden

feel worden ,ereenvoudigd ·door de invoering van bet
.yot.em der olektri.kebe n.n,w ... rvo".. de tableaux
en toe.tan.n .ijo gel.verd doo" den heo.. J. H , OuI,
hOYlen te Am.terdllm,
Naalt ' <Ie ~"i~ .tapiJleo,de ko.tbar. gordijoeD, bet
• mall.k~ol .~hr~ow:erk, .mag men gGr".t DOg noomen de
pnobtlge pl~C" d~ mlll.,o, bet zil.er, hetgiaewerke n
j . Getltmtl6D;.
•
"

kundige", verkl&arde dt1 tegenwoordig , · Minister toen
later, dat ~ij "./ col,t,dt ni.t i. alle.eem '10;" ...t d. d"'K'

.a..l:undigen generaal EngeioM,t," eo .prok
tip:,8_:a~~e:':~tl~a~e:~::u~:ht:~z::::n l~~~d;nva:o~~::

~el?etst wordeD, io ~en ' woord, .an al die v.le en
8c~ljnbaal' oDoverkomeJijlut . Iwa.rigbedeD, die mon zoo

rlllm.obo~to vo?r de bAOd Yind~ Iigg.n, .1 • . mon .ieb
van do ult. oerlul!: eener .oak w.neobt ,Ie ontol.aD of
baar t~t io, aile ~euwigheid , troobtte verloblliven,
'i'oen de togeDl,oordige Mioilt.r meb eell ,ooratel
t.r tefel kwam tot .erbooging vari de Iraktem.nten
dar offioioren, .to~d bij oak voor eooafg.slote o bud,
get, zoow.1 vlln
aig.n ai, van da overige depar.

'\1"

eilaodjcll

::~~uee~;:j~e~,O ~!~ V::bo~~:~ s~r~~pZije!~S8~~li:~t~:

blik rniddtln o~ bet eilaodjeo eu ontdekte bQar aan8tonds.'t Scheen of de maan nieuwagierig was, want
zij Mee f 8ta~Q gluren met een glimlacb van nDg6R

vtlinsde voldoeDing.
Er waS eene goede oorzaBk voor.
EVdll no. midderuocht haddt'D zioh drie belangwek.
kende gestlliten op diu rU8tbank Deerge'lijd,
't Waren dria vrOQwen van zeal' v~recbillend uiter.
lijk, In 'L midden 28t
bedaagde, trotacho ruatrooe. Eelle grafd'lijk:e kroon sierde bare donkere
hareo. Hare rijzige figuul' was iu groen fluweel ge.
buld ; op den zOom vaD dat kle ed waren talrijke w,.

eene

~~:;~a:'it~?I~lloe
-

u Ui h

\vQ.ter!eidingen,

staat het ll\eb de
tiepen do Q.angeaprokon en tege~

te ken d!" -

Iljk,

: - liED met uw Hcuoolweze [] P"
- Il lk.: bouw 8t~ede lJiauwe Bchoien, lagere an mid·
dolb.re, voor jonge D8 ell "oor meisjel:l!" viel Rotter...
da.m ill, 1I 1fijn~ Akad ewio VAU Frl,niu KUh8t~n e ll
T~cbDis c he W cteoechuppen telt ha.re Ic t!- rlingen bij
ettelijka bonde rdt.nllen! Een U1Btig schooigt)td belet
nieruAD.d van miju ooderwijB gebruik te makeD. Da.t
is, g~loo f ik, bij u het gevo.l niet, li e v~ zUflter den
Haag?"
- vI ii: doe mij o plic h~ volg8 us ea r eu ge wetell!lI -

~:~a~:~~:l~ b1::::~U:edt' d!4~of:::a~e::~r,:n~r:t:enn~ ~~:~k ged8eoe~~~dev~:;:~e:~~h:;aifaet~~lieiL1~lij!~r:~~ J~~
bouw

tijn

~~!id'. van d~•
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bJik naar heb eilnndjeo had gewQrpeu , hij bad mis..
Bebie n tunchen de takken ee n merkwilardig taf"reel
kunnen gadeelaan.
ABhter hot dicbte groan ,tlU aierlijlr struikgewos
had men aene ma.rmeran rustballk geplaatst. GMen
sterfalijk oog zou ~asr uaar spoedig bebben kunnen

bepaalde toeleg door am de zaak dar kflzernu, wat meD
hage. Reobts van haar rot ttene oude dllme, met
vaD de rol to Bchuiven en eene erostige bellan .
Bcbrandere, geestige oogeo, een wittan tour en eon
deliug ~r van ad calendaa graeca, te ,'-erdagon. NiemBnd
deftig zwart gewaad \'Qn kOlitelijko zijde. Op den fijoeu
meer dan h'j kou overtuigd zijn, zaide bij, dat onze
zakdoek, dien Eij in de blanka viulJeren hi eld, waH eell
kazernen verbetCiriDg behoeveD t eo niemnnd kOD meer
WOpBU geborduul'd; drie zilveren kruiaeo Qi? ean recutdou bij genegeD zijn, daaroan de hond Ie 81aan, M.ar
atandigen balk vall O8bel, Instond aOIl een •• Lild ,all
, ... - (eo .bier meenden we HieronymU8 Ja.maar van
keel. D e kei1.erlijke kroon vau Maximilisftn dekte bet
v. d. Berg" te~ tooneele te zieo 0pvot'ren) _ lJij stont!
bi&zo~u. Lioks van de grafelijlre dallle zst eeue zaer
nu eeuJDo8.t biJ zijn optreden als Minieter voor ee n af.
l.,veodigo jonknouw entre deu:c "gel ill eell z~e"(' mo.
gcalo~eu budget, .uat DB een be~rekk6lijk kort tijJ.aver.
dern zowerkostuuw , wausan een overvloed \'8.n frao.ie,
loop In hehandelmg moest wordeD g~nomttn. Hij ,ond
sterksprakend e kleureu viel waar ttt nemen, Vall wo.~
niet aileen de begrootiug vOrJr
d epa rt~ ment, maar
peDschild of blazoen bij baar geen spoor.
ouk Jie voor aile departementeD VaD algemeeo beetllur,
De drie vriendinnen waren io ernetig geaptek gebsoevens bet budget voor de middeieu. iJlgediend. Daar·
wikkeld.
eoboven zou bet, naal' hij meende, (jiet voldoendu zijQ
_ , Wat is di t hier een Jief plekjell I" zei de aude
g~w~eRt eene zakere som op d~ beg rooting te brengen,
dame met den wi tten tour, , wllllrlijk, den Haag!
die 1n te~ tLlgemeen verbetering' vau kaMrneu tot be.
ik benijd ja dit eilandjen!"
stemming had. Er moet geapeciilc:eucd -;;crden, 00 om
_ JiJs, maar als ik zoo'n mooien vijyer en ZOC'&
Itat t.e kuoneo doen was lUi' onderzotk Doodig waartoc
beeluig eilaudjen b.d Jl _ vittI de modern!) jQrlkvrouw
de tijd gobeel outbrak.
' i D _ ,dan plaatote ik er eou fraal otandboeld mid
,
'foen de Mioister zichzelven in de Twe8de Kamer
den in bet groen, als mijn Tollen$ in de Plalltaadje!"
met do.e woordeo trachtte geruot te otollen en te dio.
_ . Eo al. mijll rondel in bet Vondel.park! " _
eulp •• reD, vergat hij .eker, dat tot •• tbotering 'an
It.rnam de ollde dam •. - IEr zou hiel' juilt pluto
ODze ka.Eernen geen onderzoek noodig is, en heer Bergs.
lijn foor Comtantv" liU!/!lt1l8!)I
ma weel hem, er dan ook te recbt op, dst de Minister
D6 groen !luweelen gestalte met de gravenkroon
Eng.loaart, d,. kor' Da het optreden 'an h, t derdu
beIVoog deftig het .tatig. hoofd,
kabillet -:- Tho~bock. oao de ministero,tafel plaot. nBm,
_ .J.lui h.bt goed .pr.ken!" _ aotwoorddo zij
na 000 ultvoerlg onder.oek, eeo volledig wetsoDtwerp
- . Mijne pleinen prijkon met do .tondbeelden oo.er
Doem t ,

waardiging der voetganger~ vrec8de !',
- IIJUi8t" herllam de baagsche Sledemaagd _.
/, voor een klein opl'Oert.jen zijn ~ij bij u ni et ven-Bard!"
. - , Stil~" - viel de awaterdamsc be iu "Geen
klOderachtlg krake el tus8chen zU!:Itera! Den Haag weet
even goed altt 1k, d!\t er eeoa tretlrig~ lOtl1tiatiek n opena onge lukkeu ulet rijluigen kan (vor tlen opge mtLukt.
In Am.lerdam hob ik altijd groat" zorg voor de b"nd·
karren eo o mnibubseu ik wt! et zeer goad bOBvesl
mooite he t koat d io zaak te re gelen l
De haagsehe Sto demQB~d hief fier bet hoofJ op en
autwoordde:
- /I J 6 weert je dapper, Amsterdam ! -,M aar ik hoor·
de liever: dat je eeH zwoar hoofd toonde oyer j e Ka·
nll~hnan.techappij! D e heeren hi er-o vo r in do Tweeds
en Eer6te Ka.mer zuU en Diet torreden zijn!"
- ~Geen politiek!" - ri ep de moderne jonkvrouw.
- II Dut beb je zelve gezeg,l! Hier op hat
vind ik het he,,} allrd ig, maar ik dank je "oor je Bill·
nenbof!,1
- 1/ Wij zUBters eloen ook beter eBrBt OOl de b BJDn~
gel:! oozer gemee utcuaren t o deu kelJ,I' - meendt:l Aw~

hSBgschell Vijver.
't !.t:idderoDchtelijk

~e id
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het eilandjen ,

Alles zwom in zilverglans, alias tintolde vaa zit...
reran starren op dtlD kalm en wat~r8piegel Tao dtm

~;i::k:::~~:~n::~!~~:n~~ i:\::::!~~~:ri~t:i~ ~:t~:~i~~b~:r~;:::~~:~:~:;:~:~ kI~:~::oo:I::td::' ~~~EcF~~~:a~!~e::: ,~~~ :~;t h!:e~~on~~~:~!

nen itaari YOo~ :men er lottie binfi30get red e D ie. " DarIlel ijke toe.telien ,ijn ook aanwe.ig ton die.ote der
~::o:~ t'!:1~O~::e~~~::kb~f::n, b:of:;:I~g~ ::; :""::~:~
aatie met het personaei in bet · 8cua terrein aanw~tjg.
De oommnoioali edoor b.t gebouw ••1' bo •• Ddien

I

;"" ; Ik trof eeo' tremgen dag volregen en windl"
, -'I" '"ntwoordd.. · de
.end Inel in 'Unwerkzijn geg.an, en Toor de Brodie . •terdammallli oude dame .... n lIIaa. mijll" . bra"e,
eten oiob nlabontmoadig~n! Op do
wat .~ggen voor ied.r die .. met den .lI6rd van rook von .....o~.. jniet.
Iypo ,.80 ••tg.lijldng tOI •• hen de .~~ .. orde en den ,goeden
geeot ,d.r burgerij ,iel ,nleta aan ',
8.e n flaaoboraoord "an · nab~ .b.kend Ie.
.
soblllonde trAktem.e nteu ,an boogere eo ander." olllole·
.
Reed. nn lija · er .,eraoheidono apportomenteo, ook
,"
.
ro, ~ en de eoldij der man8ohappen . • oqe.n toeu · Diet te. Demerken!"
. graveukroou . trilde. op 'bet' :boofd der' baagaoha
voor bet ~uit9~land, besproken ,"oodal ,,:Ij ".rlang in
DOg een ganaob jaa•. ":ttre·onder.o ak verei80bt te wor·
8todemaagd. Laido rlop zij uit:
onze rubrtek;van ,Aaogekom,oo freemdehngou ,te 8.cbo.
don.
'
.
'. - ,Ik
v~oiogou" eeo . plaata uo ,bot Oraoje-Hotol , en ' wij ,
, Z66 waar . i. bet, dat, iod~eD de tegenwoordige Mi· , 'en. Dat verooek ,aD in.loDatiil" verlohoond te blij,
.~r.omd.Ho~,en tijdooo . de • . Kooio~ int~oht '
WI lieu hopon ,een ceer · r,nlme plaat., .ulleomoeta n
D1~ter de .aak der,erbetrrt og "an bet lo.t fan den
onbeboorltJk door mllne Itratell woelden, It bUlten
alel.ao.
mlndereo aoldaat .iob e'e~ ernetig .n mO,t ,oortiordo
mijuo yerantvl'Oor~elijkheid."
. .
..
badde aangetrokken, ale dIS der verb.termg van bet
IU oomorkoutnuDl lac lite zoo hartel~k,
Verbeter in:g van
lot van den lot d.r officiereD, bij .eker in eo... etlppletoir. be· d"tDedoJonkvrullw
ecbo ooer den fijoer., klonk.
mindere n militair in Nederlan d.
grootlog of nota bot een of· bet an,lor ,io:t belnng
- ,Kom, dot "i. een e~,fi6m?! ~ijne Ii.,e dell Haag)'
dar verbete .. ug . der kalOrDell, zelf. o~k dlt Jaar, bad·
- antwoorddo .• y. ,- ,BU mlJ In Rotter~,8m wnreD
De hoe. Storm van 'I Gravee8od. wee. or in d.
d. ~~noen vemehteD. .
nog m•• r ...emd.hngen teo be.oek, dan bU u. Onze
Tweede Kamer eon6 te reobt op, hoo ondoorda.bt,
BIJ bet departemont vaD oorlog workt men ecbter
maatregelen
warell goed genomeo .n da.uom ,iol er
hoe onredelijk ell dwaae de philllothropie vall aom·
.toed. vnn hoog af" e~, n~oi~ .v.a n b.enedon af." Voor
niets hioderlijks voorl"
mige Nederlondora is, Zoo b.otaat er bij velon b. v.
d? weeld. vao onoe kr9gllorlchttn g '~ .teede geld ta
ne haag.olte Btedemo~gd, ,or~~?kte.
eene ,ekere 800rt enlboIl8i.. m., om het don gevan·
..
',Inden - (zolfo al brengt llI"n bet DIet op de be~roo.
.Nog eella, geeoe Insmuallou!" gobood zu.
genen zoo prettig ell aaogenaam mo~olijk te maken.
tlog); - ma"r al. er door <Ie volkavertegenwoordlgerB
Manr de vrieodolijke oude
Voor nMe8!ieur8 ie8 brigandl." voar _het Hchuim dar
met bet wapen
eD ~.et pubhelr 88tlgedro.ng~D wordl om. elfuge centen
A:-meterdam op haar z~kdoelr, iegde bare fijne pat.rimaatscbappij, de boo.doooers van prol.a.ie, verlsngt
eold9 m~er aan de mlndere BoldateD te ge.en, om
c'scbe band aall deo aobouder .all de ,erontwaardlg .
men nette, ,indelijke kamer~j.smet uitalllntende ver,
de ollendlge hurnen wat meer b~woonbaar te llI"keo,
de baag.ohe StedevroulV eo verllla_oode,
Jichting, vorwarming en v8utillltio; men wedijvert
wat op te knapp en, bater to t"eDtlle~ren, te verhcbten
- "Hoor eens! Ond tff ODS drl80u gezegd en gableonderliog, om "aD die lieuguieton - Bangename lectuur
en te verwarmeD, .dan ve!k]aar~e eteeds bet hoofd vuo
V8!l- 't is g?en prettige zllak voor je. Niema~d be~
te bSlorgeo, en ricbt vereenigingeo op, om bun lot
dat d~parte~ent zlcb ee~ Job 10 ge)dege~,rek, eftD "er"
IUIBtert ona bier, we mogen elko.Br de waBrbeHl wei
h: bet alg.meen to vor.aobtell eo drogelijker te maobgeltJkto! dIeD men •• It. bet Dood •• keItJke onlbleld,
zeggeD. Je feeal bod . eer veol goode momente", deo
kon, Zelf. voor kalveren eo !tonden, paordeo eo katt.o
eo duo nt.t~ toeataoo, DIet. geve. koo,
Haog- I J. gezeten burgerij tooude een omonk io den
stelt men zieh in de weer, om EO zoo zaobtzillDig en
Onze eSQ1ge boop ~p verbetering in ... ~ke bell bootooi V~lU huis en ~o,el, die in h,ooge m8t~, be~ijdeD8~
goedertierend mogelijk t. do ell boj_geoeD.
ger op.oeren dor 10ldlJ eo bet beter hUleve.ten von
waardlg was, Je plelnen waren oC~ltt.reu,t gelllnmlD,erd,
,M aar niomand .,.n die weekhartige en ietwat sentlonze troepeo li~t uu nag bij de Tweede 'K.smer. M9~
't wae oeD lust ~e t~ zien. Maar wnt mij ernatig hiD"
menteele diersnbescber msre en bond en- en kattenpatro£.e~t, dat eeu nl~uw wetsoot"!,erp ter regehng der m1"
derue.,. W48~ dat J~ Ule~ gcr.orgd haut y,Jor e~.ne b~nen schijot or aan te dellkel1, hoe eerlijke, brave~ fat·
htlo Bndermaal In 8autocbb 18. We hopeD, dat Bladan
bo.orhJke c~rkula~le. Die hond.~IdeJi ~a[1 geyoarllJko I'lj.
aoenlijke en ge,oelige NederlaDdsoho ,oldaten bij elk·
de Tweed., Kamer b.ar gowoon .uchter menlcheo
tUlgen drolgden ,ed.r oogenbhk de dlchl op,eeL'gepakte
ander geatopt worden in muffiga, vuntige, sslpeterrij.
veratand Dlet to veel ullatel,l bedwelmon door d,e vel~
memgte to vel'pletteren . In enijne goedo stnd werd niet
ke, oDo8Dgestreken,' vervallen en swerige lakalen, veel
gevraagde e~ o~ge vraagde adVleee,n 1d~r . dcsk:undlgen ,
gere~~m, omdat meo ongelukken vcrmijden wilde en
mo.r op gevongooioBen gelijkende, dan d. MI./., !lami,
maar dot ZIJ dlt w.toootlVerp ulta.ulteud.a t toetoeu
eerbled bod voor d. groote monigte fe •• hierende voet·
der ge'iuterneerde beeren tnkkenrollers en worgere;
&&n geest eu strekklog van O.D~~ Gro~dwet, Eo dtJZO
gangers!"
oude, oDvrisodelijlre, droefgeeBtige gebouwcn, ,aak in
beac bo~,W't zeer .zeker onze mt.htteOB DIet ais ,kaDo~.
De unngeche Stedeluaagd zag de IlJllaterdamsche ver·
de ellendigste achterhoeken gelegen. Ioderdaad, ware
vl~e~t.lb. Eeo ~ ederlandsch sold~t, zoo wei een nlJtoornd in de uogen eo nntwoorddo:
en .qezolide philanthropie lDoest begin-nen met zich het
wllhger a18 een gewoon recruut, 1~ een Staatsburger,
- ,uJe zoudt de houders van rijtuige n eo paorden
Jot 4tiD te trekken van die n£etm,iadad(Qe joogelingen,
eyen goed en ~venveet ala de ma.Joor, de kolo~~l eo
weI WIllen onteigenen ten al ge meeuen nutt ~ ! Je helt
die voor bet algemeen welzijn, voor het vauerl8Dd
d o geoerA81, did OVDr hem commando voeren. Zv"e beat aardig nDar de Oommune over Ameterdam! Ik eer..
dian.t vorrichten. In stade \Ian eene mllatBchappij tot
longen been d~ rolk8~et'tegenwoordig!ng evenzeer! even·
biedig
ilJdera rechten on dBarolU 'zc.1 tu en VllD mij nooit
be8cherming der ilieren, tOll ill llarer eene ma.atschap ·
veel en geeD J o~a mlDder te beha.rtlgen dan d1e van
otlnigo bepcrkende lTIQ.atregelell op het nije gebruik:
pij tot bcschermiog d~r militiens in wijn vadedaod
de ho.~gi te officleren vau.. den generalen. staf. Voor d'e
van dcm eigendom ,erkrijgclI. De voetgangers mo~cn
zi en; de ·veroordeelde hoosdoenors zou ik in onzo ka·
wet ZljU alle burgers gahJk. Ala. ZOOdBlll~ h?pen we,
de
meerderbeid
uitmaken, ik boscherm de reeMen dor
zernetl, ooze goode Boldaten in de tot kazernen jogedat de ,Tweede Kamer eenparlg ~al n-8odrlDgen op
minderheid!"
rlchte gebouwen VDor de geVAngonoD willen zieo
.
verbeterlDg '8n bet lot van de~ mlDd6ron Bold.Rot en
Wederom klonk dt} Rebater/acll der moderne JOQR:verbuizen.
8~k. wetsootws.rp onv?orwaordellJ~. zal verwerp~n, dat
vrouw
o
ver
het yorzilverdt! vij'ervl~k,
D. he.r Stioltj.a DO.U1d. eeno de k.. eroe in het
dlt grondwott'g, .erhJk en rodehJk karaktor mlot.
,- "N?g e~o . u fi.~"!,, - jllbelde .ij. - .AI. uIVe
olgemeeo; .de me.ot anti,militQire inrichting, die men
(.JIg. Rbi,)
mlnderho,d Ull de rlltDlgoll go.tapt wa ..e, dOll hadt go
zioh deolt:en kon." En hij bedo.lde biermede het
d. meerderhdld ell, allen te zoom recht ged."D. Toon
eigenlijke kazornele,en, dot al even slecht i. alo in
FEUI
LLET
ON.
olen uIVer burgers <lee ovonds 'an ouo KroDlDg.ree.t
den ragel de gebollwen ze hen zijo, ImwerB, in die
een rijtuig ta R~~terdam. wild~ buren, antw.~or~de bleD.

..
..
:::
_ . Hoor eena!" _ viel de modernd jonkvrouw
.nlre deux ag.. wed.r io _ ,we baddeD afgesproken
depolitiek te laten ru.teD, GeeD woord verder ov.r

t!ieD:aa:~e~~· ikoll~:akd:::e b::t e~a~: ~::~t'i'~e

aogen
kwom aehielijk tuosohen b.id. en sprak vriendelijk:
_ . Laa:t onl nls "Ulilters ODS liever vl3rheugeo over
den goedeu afloop der .il,.reo Kroningefeelt eo. Beide
heb jelui mo.ite gebad mij t. e,oDare,,!"
De gfafelijke matroos legde bore reohlerLand op
bet bla.oeu der re,ideotie oo,erklaardo :>Iecbtig'
-,. ,l\lijue .traton en pleine.n I.,erden eeo nitate.
kood soboon tafer••I, .voral bij d. algomaeoe iIlulLi.
nati.I"

5cholell ale 1.0 uoodi g 1,ij[J; binoeu de gront en
dar wet, Al te groote ijn~r is 20illB beJ~u!<elijk .. .. "
Maar ue defliiga lllAtron e ill 't groen f111wflel zou
hRre rede lliet ver\,olgen. E dn wolk had zicb voor de
maan ge.Elcho\'eo . Toen <l eza nieuwBg ierige gOLuige we er
o.er den raDd der wolk glnurd e, lo t deu Haag alleou
ap de marrueren bahk 611 eenige ael<O lHloo I~ter, na·
dat een tweeda wolkgevnarte Was vourbljged reven, Wu8
er ni~t8 weer op hat eiJaodj l) u te beapt, ureo. De wind
ruischte gene im z iuni g door de twijgBll en de e30den
hievell eeu Intllankoliescil gekwauk san ,

Aangesla gen Vendutie n.
i~ ~~t:~:dd~g llj.,,!~~~~tusp·a~:~~ :~~~~i ~~:nl~:::Lg:a:~:
,.,

pu rt.~ iUYb!ltaris goedottlU ,'ull cell Sl oep, r at en en
kotel. afkomatig vau do konDonlle. rboot no. 14.

AD'VERTENTIEN.
Vendutie van Saudelwood Paarden.

Op

~lllalulllg flell

:Jelt

~;I"g"s'"s.

tullen Soesmrl1l en Co vendutie boudeD van 6 Gue nit·
ge.oc~te ladiog Sundelv vood Po-arde n

boataallde uit,
140 zeer Craai sterk gebouwde en groote

P

. ..-A .

.A. R

DEN ".

~
vele spaone~ en 'uitUluoteoda rijpaarden, bevindeD
ziob onJor de.e lading welk nlltier per Bark B a ij
M a • tor a kapteiu Soell lI::ohomat Bin Awal Balobal
werdeD' Bangobrecht.
T~ :be.igtig.n, Ball den Boom,
Met oommi.siell belllSten . iolt
(1022)
SOESMAN eo Co.

in'i.de .

BOD J ONG.
Samara~p.

(198)

"II""F~°it:ltJ()tif.Xll

..

'roo!,lJlmandeert, llials 1';00.,h81 hott41>b' ;'1\0:; ,;,,',:' ,

Lofer'll <vti"DO"e8~.1l""dUJe"'keD~
ten behoe~ van· hat

Banlitet Bakker

H ui s ve.ndtttien

P.rOtest::m.tscb VVees-en ArmhUis te ' Samar-eng.

..

;. .~

~

NHD.IND.8.TOOTtlVAARTMAATS6JIAPI!fJ,

zjjn ta baltoman 'bij

Verschlndigo Zaad,

G. O. T.VAN nORP &. 00.
Prij, van. het Lot / 2 . -

(246)

van P"rtnatal door den Heer COLENBRANDIlR
ald.af metd. mee.t. zorg ,elZameld on per mailaan
ODS gezontien tbaos ontvBngell en Fer kat tie te be ..
komen
bij
SOESMAN en 00.
(958)

INSULINDE.
HET J,AND VAN DEN ORANG-OETAN EN DEN
PARADIJSVOGEL,

aROENTE-r

TE

door
Ui I het .Eng~lsch vertaald en van aante~keningen

voorzicn

Punt R6pergee.

Dop ErwtJ.s.
Worteltjes.
Peultjes.

Prof. p. J. VETH.

Met, doel VQ'n dit fonds ,is" elk-'en Vrijmet8eiRllr'de' gelegenheid - te
geven, door een kleine:mao.ndelijk!lche bijdrage:zijn · Vrouw eli Kinderen e~l1 geldelijke uitkeering,ilt. ,zijll doad te, vcrt,c'keren,
B.enedCll dell;lceftij~ vlln ~~jn!lrbetaa.Hlun_twee,eD cen halven gulden per monIld voorelk_6 dUl~eud gulden J 'welke mell
o.a~ zijn weduwo of kiuderen uitgekeerd 'weu-cht 'te zien,
Verdere bijzondel'heden zijn te'vlnden in het ReglementJ dat - op
fronco aanvr8ge te verkr.ijgen is bij de Directica der Loges te S8marang, BD.lllVia. Padllng. Soerapaija J Djokjokarta, SI,emkll~tn- en Rem bang, Lij het- Rednltr der .Ma90nnieke_ Societeit te
'rernate,·cll voorts bij de ondergeteekeoden, !t.nn wie men {10k' de
verklaring dll.t men lid VEln het Fonds wil worden J kBI'l zenden.
J .. M. ROSSKOPF.
}'. J.l. PRINS,
C. I,. DANKMEIJEIt.
(928)
A. 13AUER en
Samaran~, Juli 1874.
D. C. DJil BRUIN.
!

2 dIn, in roij •• l 8 '" met Platen en Kaarten,.r 25,-

SchorBeneereD.

Elke bladzijde van dit boek verraadt den man 'lie
zijn onderwerp volkomen meester, en juist do.arom'in
staat is om er op voor .Uen bevattelijke, belangwekkende wijze over to sprekcn. Zijn reisverhaal ka.n door
elken beschaafden lezer van het begin tot bet einde
genoten wordeu, en toch zal .ook de meestgevorderde

Appelpent.
Peeren in 'VijlJ.
Geatoofde Appeltjee.
Tuin Boontjcs.
Spereie Boontje •.
Oopueijnders.
lIoerbezieu.
Kruis bessen.

in de kennif3 van

u"[l.l'd~,

plant-, dier- en volkenkunde
het niet kunnen tel' band neme.D, zander op, iedera

Puike kwnlitcit, bij groote
Rabat.
(519)
- - - - -.- .... -.-.•.-..

/lILnrn9tkelijk

BOUlIIA.
- -~-------

Ontvangen:
I-Ieililnnaker_

St. NICOLAAS Gebak.
Sugar Vnnille Wnfers.
Obocolftt~Louit

le. H. BOUMA.
en ,an Korff.
(51S)
..._._------_._-- - - - - - -

I

ten hoogste vBl'dienen, en zich nieuwe gezichtspunten
geopend te zien, die €len blik vergunnen op nieuwe
banen VlLn weteuschappeJijk ondeJ.'zoek. Eenvoucligheid
on klaa.rheid vall stijl, aanBchouw'el!:jkheid en schilderne.htigheid ran YDoratBlling, cen fijite gave van opmer..
ken die tot de kleil1ste bijwnderheden afUaalt, en eon
genill.lo blik aie de verspreide feiten weet B2unell te
'fatten eu er" gcyolgtrekkingell van indrukwekkende
Btoutbeid en yerrassende nieuwheid uit weet af to
leidEm, - ziedaar eenigo der l"oornnolllste karaktertrek,
ken, wnardoor zich dit Bchoone wcrk onderBcheidt.
De aanteekeuingen van Prof. Y};TH, die om hare

belangrijkheid de aamlRcht zelf. vnn hllitenlondscce

BRANDKASTEN,

geleerden trekkell en "Is nauhangsel tot de DuitBchc
bewerking in het iIoogduitsch zullen worden overgezet,
geven aan deze llollandsche vertaling een bijzondere
waarde, zelfs hoven het oorspronkelijke werk.
(6'!6)
G. O. T. VAN DORP & Co.

VJln verEichillende demellsiell.
OVft.le ell R(!'~d,e
A.l-:i' EI.JS met prachtige
mt..;,!:'!.eren Blnden,

Bill!te., Fi!te.-doek.

Solide

:-r

goed loopende Hang

K L 01. II. EN.
lo'. IT. BOUMA.

(460)

verkrijgbaar bij

B A Z A R.
Uit eene deT eerste FabTieken \lit

GENEVE
Pas Ontvangen:
Gouden ITeeren- en Dumes ITOROLOGIEN.
Zilveren
do.
do.
Geguaraudeerd.
(797)
B. KARTITAUS en 00.

B A Z A R.
MaU·kojf,re met Iinnen foudra.l ,waadeer, zeer soli de.
zond-er foudraal.

Kamfer·houten K offers,
Carpetten in Boor en.
Voet en wagen ma1j~s.
Kamer-potten groot en midden lwort.
"\\! Bscb stelleD in wit Porcelein in aardewerk.
Thee-serviesen porcelein eft'tm met Roode; zwarte, fer ..

gnlde voren en gedecoreerd.
Present Koppen en pre.ent Glazen.

Me. NEILL & 00.

(1357)

Gutta-percha,
Tandenborstels

De Nieuwste Romans.
lPilhen. Door vuur en Water.
Gerd\,·"". Vijf j.ar gedetaeheerd.
lieets. Kenelm chillinglij. 2 dn.
lJr Jall ten Brinck. D€! scboonzoon van h-Ievrouw de
RoggeV'e_en, 2 dn.

De laa.tste Guldenseditien.
Gerard KeUf!r. Ei:m zamer in uet Zuideo.
Afdrtikken v8ll indrrtkkell t door den
ouden beer Smite en zijn friend

Ten Caie,

(269)

StoomVilart lUootschapPti

NEDERLAND,
Het nieuw gebouwde voor PaBB~gi,e.rB zeer doelniatig

ingerigte Stoomscbip.

(G ED AN G A N.)

PHI NSE SAM ALI A;

De Heeren

KomruaDda"t ]'ABRITIUS,

INGENHOES BUiTENWEG & ~o.

..-

...

Rijtuig.fabriekanten nan de . Dil~ bij Utrecht b.bb.n
de eer baken" te maken dnt bij hun Agent
lIIiddell. JAVA d. Heer

H. L. de L YON,
• teed. Rijtuigen van bun Fabrieknat "uUen voorradig
zijn, terwijl teekeningen van Bijtuigen en st&ltm vool' bekleedsel (;p oanvrage ateeds ter- bezichtiging worden
gezonden.
Bestellingen op levering worden met d('n meesten
spoed uitgeyoerd.

wordt in de lu{,tl3te dogen V8r1 Juli te Batavia, fer.
wacht en zal te~en einde Augustus weder. van dSBf

door het Su.,. Kauaal viA Napels naarhet Nienwe
Diep .,.".trekkeD.
Inliehtingen orutrent "Debt en passage.ijn ts bekomen bij,
D. Agenten
J. DAENDELS & Co.
(906)
Batavia, Samarang en .8oet'a6.aija•

NHD, IND. 8TOOMVAART MAATSOHAPPIJ.
Het stoomschip

Vice President Prins.

Nllnr aanleiding van boveIJstaande advertentie

.....

g •• ft de ondergeteekende kenni. dot reeds .eHende
zijn:

/~d1=

~i,-, ..c1 . .,

een OALECHE,
cen Visa Vis
een J\'lYLOH.D.

':'~~~~~~~-<td!---

Gezagvoerder W. V.E L T JIl A. N ,

freewijl DOg IDt;,'lertlero verwacht worden.
H. L. DE LYON.
A['fnt '/;Oar Michlen JAVA.

(742)

vertrekt den 2eu. ~ugU(tn9 1874 des - mJrgea, 8 uu.r:'
nau.~ Soe;a~nija, Pa~soeroe,an, Prubolingo, Bezoekie,

BaDJoewangt9 en BalIebe!elmg.

Eten in en buiten 's huis.

Te Koop!

J. J. VAN }\UIJVEN
Bodjong.

(1054,)

17 ronde

BATTERIJ PANNEN

De VrijmeteelRrij, ge.ehetot in hare zedeleer.
G. C. '1'. VAN DORP & Co.

Graveert op Steen en op 0
Metalen.

gegoten ijzeren in verschillende diOlensi~n waRrv'an de
groatste is vaD 8 voet in d. IU.
Te bevragclI bij

(888)

(672)

Kt mpo~te9 Kar.,~-deksels O~rafl:'cn enz.
Komjleet desert Servi, •.

do.

1Vaarlooze middeolo3tukken Animas vazen,

lalferi,t.len Car.ffen, K •• e-ech,tel" T.art "chotels,
Sla~bakkeoJ
T:oter,vlootjeE', Wijn-glazen Trechters,
em:. enz:,

lJit de Siga ..cllfab..iek

B A Z A R.
prije goedkoop.
B. KARTITAUS & CQ.

(1843)

Villar

te

Havan.nah
ontvangen een partijtje

Versche echte Havallnah Sigaren,
ve~-pH.l-(f;

Prachtige Porseleinen
BLOEMPOTTEN,

Villar. y

Alejandro

B. KARTHAUS & 00,

(706)

in.

Jds~jes Yau 100 J&tUHS

Inerk Celebras
R.einitns

af
af

55 de 1.00.
16 "

De ki,tjesvan.f 55 zijn in blik gesoldeerd, terwijl
die !igareu

ill

po.kjea van

der gedr.aid zijn.
(1023)

d,l

i

0

a4n d

I'

i e in alkan-

G. O. T. VAN DORP en 00.

Pas Ontvangen:
Prachtige Fransche Dames- en Meisjesen kinder BOT TINES. bij

DOOR

Prof.

Bickniore

vertaald door

..... de I.OLLL'NI)EB.
2dl. f 1.0.Dit werk geen een ~olledig o.erzicht OVer den ge.
beelen Arehipel.
EenAlphabethiscben bladwij.er maa.t het opzoeken
n ••• ielo gemnkkelijk.
(542)
G. C. T. VAN DORP en Co.

Opruiming. van eenige

Dames-Necessaires.
(751)

il /30. en /1.5.G. O. T. VAN DORP en 00.

venekerd.

.,-' ' ..
&r"
.

B~j de nO.dergeteekeucten

beetaat
gelegellheid tot het ellca.dreren

v.n PI,A.~l'gi", PORT.REl'l'EN
en l'APISSERIEWERKllN en bet opplal.keo en
verni-asen van KAARl'EN, alles tegeu! de minat mo·
gelijke prijz.n.
•
(1024)
G. O. '1'. VAN DORP en 00.

mar. EXI'ElllTlR ~~

IWUlIlSm K"VTUOII.

Expeditie von ,alte goeJereil !loar de binneulan.
den VBn Java, !loar aile plaateen danrbuiten
ale II-aal.' Europa vQ'lgena- bt'kend.' Jao.g tarief.

Vervoar van producteIi

zoowel

Bij

we~ing

op I~al-o.ng-Hidaraj
than. bewooDd door den neer POLAK.
(toOl)
NOOTBAAR.

'1i\i$~ }Jen H U I S:
in del
(712)

onderwichten.
Het uitvoeren van KQulInisBitln 6'I' !J~t ill
alareu vall' goedt;re-n tegen 'Biechts' 2 1/ 2%,

en 'uit;..

Rekommandeerl zieh tieleefdelijk vOOr het bouden
(284)

P. ZWAGER.

Holloway'S Medioijnen Kioto.·.·Variety Troupe.
,ZALF. Gevaarlijke' Diarrhee. ~ De
ooruken dC1.er ven.wl\-kkende' ziekfc zoo ,erschillend. en'de wijr.e
harer aanvallen zoo \'erauuelijk zijnde, genn . (en voldoende reden
VAD het llelangrijk nnntolliarer al",gloffers. Onder Holloway's behan.
deling',a\ is, de oorzallk duel" ziekte' in_ dtliBleruill,l,{ehuU 1.61 d~
uitda;;:; even gllIutig 1.ijo, betzij dll wong, de lev",.r ui Alcinete illgewanden de zetel vaD de ziekte is, want l.ijne pillen met oorde~l illgenomen, en, ziju zslf goad op ,de zijden', dar ondarbnik ingewreveDA beteugelen, d!'l zwelling dct bloea.va.tcn, eo regalen iedne,l"t:r·
keerde, werki~g. W88_ruit d~a 001:- oDhtao.t, B:eido ,Pliddeien werken
re,gt.tr<l~kll. tot berdellen vlIn hat juida even~igt tue~l;heD ge7oeJig'
hei4 tn prikkelb!t.bfhtld. ziekelijke en gezonde af8cheiding nntnu:"
lijke'6n bnHeneporige lozing.
l)ooi'jes Pillen _van, f L f 3. on f 6.' Potjes ZalC van f}, f 8
eu f ~.'
Cherib0rl:, W. CALISTANS & "Co. Tllga.l A J, y~c 'd,er :VOQRT,
'PekaloIlpj ..u, W; E. HANA Solo AllNOLD _Il:D, Co: ,~.Il .COENA}I;S.
Klo.tteD" J. D, Sr.T1!:~ Mllgtllang-J. A,' ZEIJDEk Sllmarang Go.EHHOLLOWAT'S PILLEN EN-

~t:TD';;'ll~O~nD~••GR~O{~~Li~~N
(678)

:;,•.

WANNEE.G. C. T.
SOESMAN en 00.

N ogtwee· voorstellingen
te geven op

I-Ieden en Morgen
31 Julien 1 Augustus.

ElliCn avond veraodtring viln programma
Ten ge.olge vanhet slechte weder moest de na·
middBg-voorstelling vlln /listerenworden gestaakt, en
, ..I nu her.at wortlen op Zuturdng 1 Augustus, op hetzelfda uur.
Van de. aan de toe.ebouwers leruggegeven· barlj"
kan naar", verkieling' voor,' -'de~: namiddag-.ooratelHng
va~ ZoturdBg, dan wei voor een der avond voorstellingen worden gebruilt gemBakt,
(1050)

11

d

0

S V

0

k • t r a a C·
HOEZOO.

I{amers DispOllibel
perBonen

en familieu

zooDl,e'de

MeITouw ABRAHAM;
(1567)

Tawang.

~'i!~~~J
Een liuim PAKHU[SvGor.
..II nail
7J e e 8 t r a 'n d.
VELTMaN

-

(968)

van Vendutien.

Samarang ITeeren.tranl.

nIi

voor doortrekkende
roor \-a8le loges.

vnn af het ,taliun

andere pro'ductellj u.13·.
nan de Spoor, nnnsprnktllijkheid foor
,

Een HUIS

fi

~

(i051)

u

REI ZEN,
in den Oost-Indischen Archipel.

c

De Redl\ctie' der S a III a r Dr Jl g S h e 0 0 U r a II t
zoekt berichtgevers ,in de _voornaaruste pltHl.t-3eJl VIlI]
Ja.va e~, de buiteLibezittingen. Gtlheimhouding wordt

ofl,ar'de pakhuizeu op de aCho.lll tIer picot Suiker.f 0.12

J. H. SCHMIDT & 00.

(534)

HARRIS.

r-T'e HUUR:

Crietallen Gla.zen in ~tellen.

do,
do.

Da Agenten
Me. NEILL & 00.

(1052j

Door bet en'gageren van een hekwome I-i:ok beveeH de ondergetf!ekende zich miJlznam -llano

[J

Mulder.

Rlouw, Smgapore viii Peenlongnn, Tagal en o.heribou.
De Agenten
(.1038)
Me. NEILL &, 00.

Bestellingeu op aile soorten vall DJAT'l'IE·ITOUT·
WERKEN worden nangenomen do",' den Admini·
strateur
G. Ilf. GRIBLING.
Adres per spoor Holte G,danffOl'.
(970)

a.f' 3.

G. C. '1'. VAN DORP on 00.

(968)

Gezagvoerd.r· 13IERINGS,
vertrekt den.1en Augustus 1~74., des morgensS un~
n~ar nat~vio., Billiton, POtJtiana,k, ~ingkawaDg,_Munt6k,

Bout- Aankap

blad.ijde feiten vermeld te viuden die zijne .all(iacht

BruBselache Spruitjes,
BoerenkooL
J·ulienne voor Soap.

Baron Mackay.

SAMARANG.

ALFRED RUSEL W ALLAOE.

op '/, & '/, blikl<en
..i.L S,
Macedoine van Groenten.
Sleepasperge •.

do.

Uitkeeringsfonds.
"La Oonstante et·Fidele"

•

Te Buur:
~e!eK:~~t~~!_~t~:~:

thans bewoonrl door den Heor. VAN EtHERr .
VELTldAN, ·
(96'!)
Zeest.rall".

·evallen va~-'~eu' Zoon~i.- ITEIJNE-Ro~B.·
B Samarang 31 Juli 1874.
:
Eeni!le ""mugo.e.

.

.

(1055)

TeNlEUW-BEIERLAND overleed 16 ·.Juni 'JL

v~Oll!~ot~~li;. ~n~~~~v~R~o~erA:~N'GB~:Ud:~n:,::~
dom; tan' ruim 69 jore-n.
KOI;!!' "e•• i8gare.

(1049)

L. W. ZAALBERG;
A. I" H. J.ZAAL~ERG;
O""TEREN UN CATTIDo.1JliOll.',

~R:d":~~;:'~~;-f~~~tW..b..
Snelpandrukker!j - G. O. T. VAl; nOR!' " 0............,

