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De volkscultuul'.
De voorstanders der Physiokratisebe scbool knnnen in I'ldie nut sticbten •. Zij die de leer verkondig~Ii,d"t,de rijkdom van den staat Hgt ill de vruchtbaarheid '.van den grond mogen in andere landen
waar de' ':c~ltuur ap' een "ekere hoogte stant, een
ove~bodig "lerk verrigten, maar in Indio zijn ze,
zOPwe\. Vaal' het debiet van den )mopman als voor
d~·.'welvaaT\ ·van het volk, onmisbare meesters. Men
li~~innere zirih de ongelukkige dagen dnt het ja,v,aans~he. volk gebrek aan levensmiddelen had; ge·
,v~len . van .terfte hier cn ziekte daar waren mcnigvnldig en de grootote ellen de is, zoo we het
m'ogen zeggen, nog ll(~t eens in 11et kololOiaal verslag vermeld. Voor een groat deel waren die onIlCilen zeker te danken aan buitengewonc oms tandighed'm, zooals overstroomi"gen ell de uitbarsting
i~n ,dell Merapi" maar verreweg de groqtste oar·
zaali:' van den nood lag in de onbekwaamheid vall
'den'landbouwer ell het gemis aan ~oldoend water.
.ZOJ alk g~deelten van Java goed kondcn worden
,besproeid, dan .on men, waar daartoe behoene bestand -en gelijk nu reeds gebeurt, het geheele jaal'
doo: kunnen planten. In 1860 natn de l'egering
zkh ,deze zaak ter harte; men keut de zending van
den beer de Bruijn naar ItaW; om het irrigatiestelsel te bestuderen. In 18 i 0 werd door ·den directeur
van open bare werken' een ontwerp gemaakt, be·
vatte~de de regeling van de waterwerken ten dienste
der cultures en industrie. i\Iaar de direkteur van
binnertL bestnur kon zieh daarmee niet '>'ereenigen
en wilde, even als in HaHe, het oppertoezigt over
het irrigatiewezen in plaat.'l van aan de gewestelijke am.btenaren aan een afzonderlijk technisch
p.(!re.oll~el .opgedragen zien. "Ieder stroomgebied
"moest.een water.chap vormen, tenzij men eenige
"kleine stroomgebieden onder een waterscbap wi!.
"de, 'lCereenigen. Aanhet hoofd van elk waterschap
"moes~ een hoofdiugenieur sta,an, met een collegie
"van hovfdingelanden en cen voldoend technisch
"pereonael." (1) Voorstellen van de commissie tot
re~Jing. van het irrigatiewezen worden nag steeds
ing~waeht en aan een zoo belangrijke zaak, als
w88rvan hier' spra~ en die reeds. miler dan 14.
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. De N.um1;ll.ers del.' SalD.arangsehEj (jqurant va.n 28 Juli tot 8
~ u,.gt:istus zijn geheel 1.1.i tvel.'. kocht. Nieuwe r'\..bonne's kUDnen
v,vi.J d-u
afheden 61ecMs de
:xi~l~atstgenoelD.dep. datulll ver·
schenen numlD.ers doen toekomen.

(1)

eri!!lcbiJnt dageliJks~ Zon- en ·Feestdagen l1itgezonderd.
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FEUILLETON.

, Het Studentenleven,
(Slol.)
ZiedABf dS_ferschillende vereenigingell waarin de Btu~
denten ilicb Splita6U ..Eon corpB,.:zooals aflu-oD"e.booge~
•• bolen, ,!tent meu iu Dui/,ehiana niet .• Von da.r dol

de vergaderingeu, die onze corps boudeo, daar ook
gebool ,enallen" en daMmede dna oak geen geri~ge
leer8chool in het diocuteren., In on.evergaderirigen
ontkie';'t, ni"t selden een un.taond lid von otAd·, pr~
viocie- of landavergadering; en, of daBr' nu -mi8schie~
velenzijn, .die, doorverbeeldiDg of eigenwasn; .icb
voordoen al80f
voor de politiek gebDren waren e?
dikwijlo op het voo.beeld un oom of neef in de, twe"
de kamer" spreken en, gebaren gebruiken l\l8of ,.e het
moeijelijk.te .taatBprobleem hadden op,. te lo.oen,-;,wat het voornaamste il: in on.e corps leer~ men yerg~
dering bonden en krijgt niet '''lden een · zelf.ert'riuwen,
waaf
ma~t.. boppij later voordeel,an trekt. Maar bij
de .duitsnlll! .tudenten,ontbr-ekt dit· middel t<>t nlg';meeDe e~ po\ibiekeo~twikkeliDg geheel; bunDe ve~
eenigingen hebben niets andere !otdoel dan 'een' .riendIl'happe:1ijke bijeeukoma•. Zolfo de disputen (Wi,much.ft·
Ii.My....i.en) .ijn in .eer ger,nge hoeveelheid 1). Men
beeft·"ier e.n daareen litteratoren-dispuut (Pailologe.p.,ein); Ina:.> over bet goheel kennen de sludenteu

.0

de

l),~oo zij~ erJ~Bf'~l4u,,~lattgetJ.l!f~ur!J. l~q~, flqetJinum
geen; ID Htri,dellJrru Il~hh ee~ T~o~/J!'!c(wr ~l':1'ein;.in l,tn'!l wed~r
SQeD. Alleea Berl(jn -CD Leipzig waken een' gu'n,ti~ ,uiholiaeriDg.

hangend.e is, kan onge!ukkigerwijs nog geen
uitvoering gegeven worden.
Uaar beha!"e· dat voldoende l>esproeijing der velden reed. een. groote weldaadvoor het Javaansche
yolk zou zijn, is er nog een ander. element voor
den vooruitgang vanden landbouw. Men noemt
den Javaan koppig als hij geen nfstand kan doen
van zijn veronderde materialen. Men verged dut
koppigheid een betrekkelijke ondengd is, die naauw
~,alllenhangt met onbesehlUlfdheid. Wat bczwaar is
er tegeu, den inlander voora1 onderwijs te geven
in Itlnllbouw. Men moet dat onderlVijs gelleel naar
den aauleg van het indiscbe volk inrigten. nat
yolk is een landbouwcnd volk, en een groat deel
van den rijkdom zijuer taal vindt zijn oorsprong in
den landl)ouw. Wal Jigt thans meer voor de hand
dan· Olll het gelleele inlandsche onderwijs zooveel
mogelijk met dien inheeIllschen tak van wehaart in
verband te brengen? Niet Blech!. dat de bebngBtclling in het ondcrwijs veel grooter zan zijn, roaar
de inlander zon uit de le3sen minstens eens zooveel
nut trekken. 't Kan niet genoeg gezegd worden
dat cen sokratische rigting, die naftr den mensch
vra'lgt zooals hij is, den inlander het meestc heil
kan aanbrengen. Maar hoe is de toepnssillg' -van die
rigting mogelijk, zoolang de gonvel'nementsscholen
niet aanmerkelijk toenemen en desnoods geen maat·
regelen genomen worden dat de inlanders minstens
dria uren per dag onderwijs moeten genie ten 'I
Vergissel) we ons niet, dan zijn 01' Java en Madu·
ra slecl,ts 83 volksscholen d. i. cen 12 perce;:t
van het getal (listricten. In dit opzig-t vooral bebben we Onze dure schuld uan Indie nag niet nitbetnold.
i\Iiskellllen we intusBchen de edele Jlogingen nie!
die sornmigen tot verbctel'ing van de volkscultuur,
de
hebben aangeIYend, Zoo iemaud dan is
tie-

ol.d-rioc~u:

lnhlo"t'lliJ.' .... IH>"J;' inl",=d",,,,h'J

I

Prijs der Advertentiiin: vlln 1--1.0 woorden voor 2 pluutsingen(l..-

I zond. Het terrain -iii er 'zoo drQ.seig, dn.t de

hakeO,

de heer K. F. Holle steeds ijverig werkzaam.
Dringend vestigen we dan oak de aaudneht op 7,ijne
kostbarc wenken en raadgcvingen omtrent de padicultnur. (*) Met den heer Holle twijfelen we evenJt]Jn aan het gelukken van de goede zaltk: "de kleinn, man zal welmeegaan." En is de rijstbouw eenmaul op die hoogte dat hij, gelljk geeaustateerd js
geworden, 200% meer oplevert, dan tot nog toe
het geval is, dan zal de Physiokl'atisehe school blijken nag niet tot de veroudel'ue te behooren.
R .. v.
(.) Zie de Nota betreffende de PaniacuHuur nn K. L. Hulle,
voorkomeode in het laat!lte nllmmer van bet TijJtchrift van bet
indisch Landhouw~Geno(itechap',

ATJEH.

Vaal' iedere volgellde 5 w()orden

f

0.50.

bezetting

Is bet goede deDkbeeld, wat nu .ijne verwezenlij.

hier en daar dijkj.s heeft aangel.gd bij wijze vun

king nabij' ie, nimrner opgelwwen 11.1 cen VBU de emi..
nente hoofden die '(roegl~r te Atjeh wuren?
Intusschen bewij~t het b~1pI811tlh;)ufJ, ,gehl.:el tcgen
den zit) en ZOD\Il'1." de bulp \'au do genie dallrgesteld,
goade diensten. Honderd~ v.icken ziill dnardoor be~
trekkelijk met gemak Q.rUl boord g:k'oillen cn alles

commuoicatiewegen en om ni_et in den madder te
zakkeo. De bi,nnenruimto' -dezer vereterkiog is zoo ko·
losBanl, _,d~t z~ zeker weI, dri~ ko'mpll-gniell ko.n bevnt#

ten, doch d. b •• etting io' sterk 4 ollicioren en 125
m'an, dee-Is European'Em deelQ Ja-viulen, Wfl.IU\'9.n reeds
4 o,fficierell en ongeveer 1/3 ran de manschappen wo ..
gADS ziakte zijn vervangoo. H~t Bchijnt dll.t de genia
WBt voorbarig- is geweest ..met hnar rapport IldHt de
mnllBchnppen daar onder dllk worenJl tenzij Ulen een
zeil vol gaten wnar de regen bij atroolll('n door J<omt,
cen IJdsk" wil noemen. BoV'cndian liggen de Europ.
op baleh·halchs maor de inlanders daaronder op den
drassigen bodem.
Er wordt hier DOg al geschermd met het ,I.), 10. guerre
comme
18 guerra" en iedef die gezolld is behel pt
zich dan v9k, wallf noodig, Holijk en welgemoerl, IDIl"r
het hospitaRl ligt vol, dat wil zeggen, er wordtiln dnar
± 400 zieksu verpleegd, en is dadelijk wedel' vol, hoe
ve",l zitlken er ook" worden gd~¥ae:.:.eerd, en llU wu het
wt31 in is lands beiatlg eijn als er met wali meer om ..
zigLigheid lllet (~e krRcltten van de gev.ondc manachap·
peu wer(i te wark gegnan. De radoute lie IJltlllnra
wordt gebeel door de info daargestetd. Dagelijks mar~
ehereu er 100 maJl met 25 man bedekkirg om G uur
's Illorciens nit den Kraton derwo.arts, werkeu dan.r tot
11 uar en keerell dan in het zonneije terug.
Dilar voorttJ niet meer nan de Oedjo'ng Kalie Atjeh
Illnar to Oleh-Ieh de goederen worden ontscheept, IDrJct
6\'eneeOllS dagelijks eell corves vnn honderci man Ulet
picoIftns daarheen mllrcneren om de gooder,:in nuar
den Kraton te brengen. Dat ikJ Ben mnrsch van 1
uur, ook al door de braodende zon met 7.iware vrach·
ten.

a

Is het wonder dot het hospitaalcijfer eer rcrmeerdort uan vermindert?
Waarolll de Tramway uieb onmid~lelijk verlegd nsar
O!eh~lehj de spoor is tocb ill de eerste vi'_'.i t rijf IDaan"
den niet ge['aed; oak i3 er oen waterweg va.n Olch·10h
......... - .t..__ ltrRtoD; ZOU(lAIl er get?ne praauwen te koop
zijn -te PeDBng of SingBpOrQ, n.11:! ),0.;" 'hl\iU .:1 ... 1. .. ~ -~
lJiet genoeg hebbeu?
Zouden 61' geene dwangarbeiders of koellE'S tee bekomen ,zijn Dill het zware werk aan ouZO vefBlerkillgen
te l1elpell yerrigteu? Ik herJraal, men zij lllt'er omzichtig met de gezoudheid OllZer aoloaten die zlcu bij

all" gelegenhedell
Te veel

VIl-D

.00

dapper en flink hie Ideo.

di~ braveo bevolken reeds het kerkhof

bij PeLjoet.
Er tal tach \verk genoeg voar de mauscuappen zijn
te viodell.
le V(Jor geniewerk binnen den Kratnu.
26 V oo!' het raeeren VaD het tdrreill rondom den
Kraton. bfisacliien hebt gij reeds vernO[l)()I,1 dat ~e ge·
nie werkt •• u een palen 1.ndhoofd te Oleh·leh en dat
van dtUH l.l.B-ar den Kraton _een apoorhaan wordt aangelegd, Het IsndhDofd vJrdert goed en h0~ tral'o vOOL
den f::pf.orbaRn beeft men up twee plB-atsen ond,er han~

wordt daarlaugl:f gt3laden

Cll

komeu wo nu in
ol;"1.it vau de beate
en van gemakkelij!(e gellleen,
schnp tusschcn hier ell do debarketuentsplar\tsJ dan
zal dit allea flOg onvoluoende blljken, indien de tegen~
woordige waoorde blijft heerRchen. Thana is het een
to"val, een gelnk, do ontscheepte gotHleren to ontvangenj meeBtll1 zijn de goederea venlwenen of in goed
hollll.uusch geatolen of geplullrlord. Toell do goederen
nag per trarn yau kampollg Dj1Hvu kWamen, kon men
rlagelijks over eene ditltautie vau 3a. 400 pn8~el1 de nangekolllon go,~deren over. den weg dikwijls ill ({en modder
ver8preid ziell. De gtletieren, zoowel vau officieron ala
\'au 11lindere mililairen, werden da:tr :aant' J~eergeBllle
ten; gesll wonder dn!; er uice veel vall
kwam.
OllJerscheitieno Ill:l.Ua0hn,ppeu l.ooweJ h-i(~r
Ilizoenen moeten dan ook: klBcuBren ap schuld ont.VBn~
gao, o:ndlJ.~ ze hun
de Boldu.ten geen
lie bulnngeuP _En el'
tea pa.!dlUiwn ts Oieh-Ieh en
]\.faar al

dBbarl[~mentHmiJdelco

geda.lLn die goeuertJIJ llnu lIe
men! Er heerscht hi or Qeu
in vele ZIl-Ken.
In mijn
schrijl'cn meldde ik u dab de luitB.
VIU} DrQ,S~O\V €oIl
aiHl hUllIlc op den 2Sen J uni
bekam~u WOUdAll wtl,ren
ook
tIlllj(lere

militairen hebbC!n dat lot

geroe~

behoudeu blijn!o,
op de l'et)de la.g Gll er ijs te
f~l uier. of Yoorl:lteihlll daal'to~
wooden

liell denkeu, JnQlir Wlt!lrom Jllat mell don Oll'le (;BWon-..
dell
8(eeJ6 ill de oVDnulde hospitaalb!i.rakken be ..

Als hUlllaniteit, neen, d~ danh:baRrbeid jege[)s
Ollze brJ.ve krijgers zulk ee":l mnntregel niet,
znam mot.il'eer!, Reb! Itlat dnn d~ zuiuigbeiu,
rege
riug ill~~eze t~n SpOOl't3Jag zijo, \vunt Boldaten ziju
togel\woordig dure wanr, of is soma de beurs gesloten
dio) tuen gereralll van Swietull hier W&ii, zoo l'U;W ge·
opeod stolld en wit men ill Qrmt het wool'll VillI diell
veldhocr II de ocrlog is ge8illdigd" wnarhcid mairen?
J II, bet is Ran "lies lJlerkbaal', meu \ViI. een kUIlstwati~
gen vrede~~oe!!tantl achepp'-ln! Dat het HoDde Krtlis
wat reeds 7.00 veel gedaan heeft)
f0Ilds~n of gadelegeol'de nchte-rln.tLt, dat de
met de
nljrar\!s zijn nf;t'trokkell ent. 8nz.,
t.L!l~~ wiI 1k
doen gelden, ulIulr er is metH". Da depotkompagrJieu
wordeu opge-ue\'eu, d:lt wiI zeggeIl, de HOU wen en kin'
deretl ziju lln.llr hier ge'ZiOuden, dB archieHli lUGt
stn.mboeoken euz., Bchoolbehoef~tlJjl s0l'vit)s voor onder"
officieren, rigtvlnggyn, achijf~whictbenoodigdhl;;!deD etc.
m

Uit K"tta Radja Behrijft men ons onderd.tum .an
20 J uli 1874.
De op den 28en door ODZB troepen genomen venterking Guo of Garouw is niet door ODS bezet maar geBle~bt.
Onze nieuwe redoute Ugh eenige paasen m~er oostelijk
"n wordt L.mara genoemd. net pUllt i. miBBchien
8trategiB~1l gOB_d gekozen, maar bet is e.r- zl;ler oDge ..

den. !\.:Iaar fOOf daG de Locomotief -cn het verder
muterieel is gelost, de spoorbrug over de lagun-e gereetl

niet

hoowel ill het g.schi! het gelijk op zijn kant hoboend,
,FliiBZU in die
niot durf!; te lilteD· wo.t het l)(PJloostes Hallpt beveolt.
!:meill Hecipe wider
Web.
IIFucils, steig in's Fasa hilleiu]" De F/l.ch~, dJ oogO[l
S. :J Und must. ciust es sein, sterb' ilJh uoch I1Ul
gesloteD, drinkb met gro:ote teug~n. - I Hor aur, Foch9;
II \\rein Heber ah all Pilltln. V')f dem td~~t}ll
'V/llell
bait !" - Of hij zet met opengespalkte
"e' gin.
!fleer iell erst lltlitl FasT. bia fiuE'S lutste GIlls.
aa.o zijn maud; bl] ver31ikt 20ich in aot
laug afgeschuimde en donkere bier, en ljijn keel 00. 1ll1lag' I
L II BUl'schen IwrMll:l! I.:;l8t.t. es BC!:llliutl VOll HIlUS
IIweigereu bijlln in~ endoorg{\ng. Donner ·\~letter, w,'\~
vi.U litlllf:l! Wenfi Jer LtlruhL'
des
,hRBt du vOC", Fuchs! Bist du oin Meui3ch odor ein
Il..l\iaien er~ten Tag, daD'} hemus
nicht
"Philiater r - Schluck ain!" brult de Sckori8t hem te·
1/ viei, frisch lDie Li~:d uutI Lautl!ilspiel,
he~

Wfit

bij ons zoo popula;r io: het dispuut met het

nabroodje. En zoo men

80ma 1'"aD

zulke gezelschappen

hoort, daD most- men zicb. nog w8cbten een verkcerde
vooratelling daarvan be maktlu; want

tOflD

ik cena een

lid van een JUf'iaten Yerein vroag, wat daar 81 zoo ge~
doan werd, kreeg ik tot antwoord: Saule" urld Paueken.
Mear populBir zijn GcM.;:::.:, hniten do gewl)ne kroeg8vonden, de C(Jmmer~en (eig. Commcrschen), die bij bui·
tengewone gelegenbeden pla.te habben. Zoo h. v. op
den dog. van de sticbting eener Lana,man",e''"/t of iJur,
~ckenschaJt; of op den verjnardag vnn een dar leden,
of bij de ontgroeni"g van Fuch", of welke andere reo
dtmen meer

men - maar

vinden kan am f~est te vierev.

I,bet feest groot, dan wordt het in den regel nog
met' een optogt geoponu. Gij "iet dan een reeks .an
twe.spanrijtuigen door de str.ten. van de Akaderuie.tod: de .tudenten .ien er nog deftig uit: er i. erDst
in het_ ftJ9stj maar -'s avonds op den -Oommers i~, aUea
outplooid. Er wordt'dangedro,ken, geklonkeD.en.lied.
jas gezongen; ook wel geduelleerd, maar hi~r be doelen we - want op onde .aken kome\l we niet mee'
terug -:- ~,ot, dueHaren met bier. /1 Du biab ein Bier..
JUDge", .egl de een tot,den ander. De uitdagiDg wordt
Bungenomen. Een fOgter. wordt beno.md: bij· meet de
glazen en de volumeD: aHef.i ,wordt in orde bevonden.
nij geeft vervolgeos bevelen:, IiFaszt ROI" -- IfStOBzt
an',!I,' - ItEio, ,zwei, dreW"-'- , Bierjllnge!" roept de
een die .ijn' glas bet eerst uitbe.ft .. De regler doet
uitepra..k:de ander be.ft bet,erlor.n.
Of er .it daBr iemaud,die DOg geen jaar student
is, een .envoudig~ 'FocM,' die ziob )Vllt ,erbe.ldt en

is en de rnils gelegd zijn f.ullen er weI 4 il. 5 llln..9,nden voorbijgaan, en dan is de goede moue-son l\iulgebroken en zal de kwade mOUS80n gebruiH zijn \!OOf
een work waarva-n we nu het mesete Dut hadden kunnen trekkeD.

J

:

ligen,
En overigoos uit aUa baeken van het vertrek: /I ieh
.komme Dir etwRs I - P.rosit!t! - IIProlJit: ieb kontlimB Dir eiDe Ralbe!" _
IIProsit !" - filch kOllllUB
IInach!" - !lIch lIam Dir 'was, u8ba~dul{QmIllBt i;icht
noeb: ich komm8 Dir j<3tzt, ,oin Ganze? - Pros't !'.I
roept de auder verweuscheu{l en Sollwlirmt mot 'tijn
buurman door over zijno - Ab mls,er!
En _ten alotte ziy.g:t mon de etudentenali{'_djes uit het
Oommer{J~lIclt., 100:&18 ,h-dt DQPpeltet~

Pater/1ma.
1. • An der Elbostrand liegt moin V .terlaud, lieb'~

"von

'gan~er

Soale, aber mei[le _Kahle isb zu

HilUS

unm Rbein diirstet nur nach Wein.

2. ,Wem es ]'r8ude scbaft" trioke Briide~Bchaft mit
den ku.lten FrosclHtD; meioeo Dllrst Zll lOsch€ltl) hot'
lIicb mil' Yom Rhein le-benswRlfmen Wein.
8. ,$prh'ht ein kluge, Mund, Wein Bei uicbt go'
r Bund, ei! So trinkl or keiuen. Doah J?lir will ell
'8oheinen , d~1' den Geist, erfreut, t,~ub dl3m Leib' aei~
If

.Leid.
4 •• :\!ancher Melliou. trank oiob aus dam

Flu~

~r8.u~!

2. ~ Burschon hel'fiusl L~8zt es

schaBen YOn

HttU5

Hau:,! Ruft um Hlil! diu Paesie geg-en Ztlpf uud
LlPhiliaterei, ulmn beraus bei 11ug uOll No,cht, bis aie

uZU

v

"~~di~~!;:~~h;~I~~eCrl~~s!B~~~~~u~l! h::l~:I~;n

yon

Hlius

Haua! Wt.lUU e!J gilt fLil' 'sVaterlllud) trell dia
Kliogcn dlluo zur Hand und herau~ mit IllllthJ gem
Ii Sallg', war's auell zum ] e-tl.tull
G.1Ug! Bur:H.~hell heuZU
Ii

rllusP'
Soml~ds ook; Noacl/s J/ermiicldllis;;.
1. uAld cs mit Noal~h gint~ zu End 1 gedacht el' nn
,seiu Testament., btlrechlletl;) die GU'er klein nll Och~

E:3~ll Zi~gflleiol [ILll 8t,1haf', KIl.ill6el' 11,\(1 '30UDH~
Vieh, dns er geuiihrt mit Sorg und l\1tih]
2 .• Ala die868 nUll goschehen wnr, berit,f er Deinell.
,Leibnotaf uud sp .... ach: IlAmice, theile du J~dweg1i~
• eben uas Seine ZUj dies iat meill Gut, auf Eh,' uod.

JIBeD,
1/

gen

.Pfticht;- vergisz dab~i dich Relber nicht!
3, 11 A.ls nnn die Theilung war gewacht, und Al,lea
,zu Papier gahr4\cht, dR spracll bt~90rglich der Notar,

.

.

.

. len · w
. e it! ::G.~d. naam
.ijll bie .•. ••.;gekOmell.. ! .11'at 1111
·d ... m.6 doeoP
...
II bet wonder dat Bulk eeo . toe.taod verbittering
wekt eo d.t v.r""heidene, NI.trekt niet je1lgdfge, om.
cie,ell bot den generaal van Swi.ten .1•• en groat.
fout to.ro'.neo, dat hij <00 vela troep.n in de. Kra·

toD '!I'ereenigda en de genome!! kampoog8, waarbij we

I

8ueuveleo J zoodat de

027

26.

8 en 2'1.
Odober,
9 en 28 .
Nov ember,
f) en 19 .
:i 110 17.
December.
Sluiting b 'Batavia. "ii/ ilo.gOD I.tor.
!!tut... ar,ro.'s "WelJlt.kuMti, Telok DeroDg.
Ueukoelen. Padang eu At1eb:
n " o 141!P eo 2~ e u nD elke m' IIond.

l\'Juutok ell Pn.lelDbaug .
lJen 171!D UD elke~SftQd.
Borl.leo'jji W ·esth:uat; en Bil11"tou.
lh .. len UD elh mUDd.

bij Petjoet, lUaar de yoordeelen er van zagen zo niot
eD, men vergevo hun, enkelen verfoeiden een generaal
die menscbelijker was voor clen vijaml dlln voor zijne

i

1 · en 18
1 16 eo Ig

&lIlKapore.
Augultu.,

vcn de b.t.illons .ieh an.ego oploste op het kerohof

n iet dat de goede geest er onder lijdt als 1I'6n DU en
dau biel: tijn hart luc ht geert, \'erbol ge o, ja, 80mB fal end over de uwaze YIJl'godin g van dOD geoeraal van
Swiet-en en den klltlBtmat.ig opgescbroefden vredesto6Btand
te Atjeh; niemalld tOU aarzelon om t l! U tweeden male ~ijn leven te wageu OlU wnt we ee n~ in on e bezi t
h addeD, te hernemen; dnllrtoH heen ieder zija Villudel

,

,,}8

Sephmber,

kern

eigene soldaten, die helU door hunn ell beldondood het
Grootkrui. der M. W. O. decIDU v.rIVorven. Welnu,
die officiereiJ, zij zuBen nooit twijgen, zij tuIlen JUet
de pen eu met heb WOOl'tl trachten de w8.s.rheid illgang t. doen vinden trots partijgee. t eu domme .elf·
.orblinding.
Voorloopig za~ ik liier eindigeui denk iutU8BcbeD

"
"

TELECRAMMEN.
Batavia dd. he den.

l\~f:l,hftsso.r. Tbnor ...Koepang en de

MOlukkeu.

Bet StooUlschip Madura is bier a&ogekom9o.

1lt'. D 171lD ~' ''D t~kll maanJ.
r\..~ieh JUet elkll. I!'raDlcb, CD Eogehche ma.ii.

lotnncnca "fordt Ban belaogbebboadeo vrijgeiaten, ook op ll.odere
dsgen hUDoe beieveD IUlD het posthatuor te doea b~zorge.a. - De
iloor.r:eodiog t'IlD bitor heert liee,I, plaabper eent \·ertrekk,eDde · pod.
Ret nur van Htoiting voor de vost om de Ood iii a·eB nODd!!
I~n [) ur~j om de West del JRorgeOfJ ton 8 nur, eD oro de Zuid
met eileen !lpoort.rei n du Ulorgecu t(D 6j en 'I voorUl. 11 ure.

1.) r~H'
.-t

'Vnn vert ..·ch your de .1 • .,11"1;,

n. I ' Vlllllg

IItHneJld e

deD ht~D Aug"" 187'.::1:.

.....
' • .J! . .1 ... .1 L1I :;k nft.u een
onoogelijk pnh:huis doet den ken . Dat is do wODiog vaD

den Kolonel .Hilit en Oiv. bovelhebb . r t. Atje h, doch
eigentlijk bC8temd goweest vaar den ge nera.ul opper-

bevelhebber.
De b edo6liog was, die OVGro.l mee t e nelDen, daar
ie in een paar dngen kon opgealage n cn a,fgebroken

worden, edoch tocn het gehouw eindelijk go bruikt zou
wordbD, wnren er

conoDwtia.

tW66

maanden

vOQr

d ~ oprigting

noodig. Eer,t ".dert het begin van Junij woont d.
kolonel .r in, doch het regent er f1ink door en bill'
neoskamers wllaijen ar de law pen nit. Batlalve de
bosplt.ilal barakken en wllg8zijnon, zijn ar oyerigeus
nergens planke n gebouwell ts vinden; alles woont in

bamboo.eu · kozernc. en hokj es. Kon dit "iet onders?
(Word! venolgd)

SAI'VI A alA.N <:.I.

G'i.:~~~··1

r.·~:~!··· 1

:I·I'AI'IH N t I . - , -

-~
,~

• . ro ·

• • HI.

I

1I~:!·;~::!·h ~o:lr' l :~:!:

H.r fr .1

..

I

1

Jl der gar a iD fiQttor Zecher WAr: /I 'Ve r abel' soil voo
Ddeinem WOlD, <Iu lieber }ferr. d cr Erbo sain pH
4 .• !?"r Noa.h Bpruell: II Das koollcn wir bei 'l 'ag_
"licht ni cht besprec hen bier; \Vir mus"en in de n Kel·
Ol ler gahu uod tlehu, wie du. dio Saeben stehen; 18sz
ll
~ dich di11.i. Weg vcrdrioszen nichll uNein; epr4cht der,
SA w' d 1st maino PflilJht.'J II
5. JlSie S8SZCll Innge dort Illloin nou licuonkten aich
imanch Glii.sahen ein; sic iuventirtel1 Fas2i und Fan,
,bio probten di~s aie probten dUB, und fingen,
tJ weDn 's ZIl EudIJ lallm, die Iuventur von Neuem nn.
6 . " Drob wurdc N Dab froh gHBihDt llnd dBchL'
. . mebr au Weib und Kind und sprnch: , AUl ~ CC, scb rei~ be frisch nur mib Frye/ura BUr don Wisch: os Boll von
.1 alle meinem Wein die ge.nto Wolt maio. Erb& saia.
7. uMein Sterbeglockleill Bechcrklung, maio Requi.em ein frohar S"u~J tOciu Monument ei'n jecblicb
.. Fan, dadu eiu kostlich 'llra.:JbBnnnsz! Noftl>rie, elas
J8cbreib! binein, so werd ' ieh nie "org-ess on Boiu!!)

nicht

Of wol: het StudenCeulcben.
1 . • 'S giebt kein schaner Leben, al. Studentenlewie es €lin Bacchutl uuJ. C~mbricu8 Bchur; in
udie Kt:. ~ ipeD laufl3u nod aein G"ld VBrsIlUfBO, iet ain

u beD,

• bober, herrlicher Beruf. lst das . ~[oos enhehwundeo,
IIwird ein Bal' gebur.den, iUltner gt!hL's in ~1Ilci iubilo,

• iot k.in G.ld in B.nken, ist doch Pump iD Scheo, kon fiir don kreu1.fidolen Studio.
2. lAuch 'On Lieb' umg sben iAt'a Studentenleben,

. no. be.cbatztet VeDU' Oypria. M~dchon, . die da Ii ..
I beD uud daa kiis8en iiben, waren
Bteill in Bchwerer
, Menso da. Aber di~ da acbwaeMen,· und platooioob

•

25
24

1::=a! Il~o.-~O~~.i~!: lecbaare.
a

10,

Verh'okk en schcpcn.
..... q - n

.

Dfl HOOl'D·DJAJru
een hUls

VJ.U

~lhier

beeCt beden morg.n in

wonende

een Jsvsan. gewezen Ohiuoes,

in de Kaillpong Djag.l.n, aen menigte geatolen goe·
deren nchterhaald, alB goud -

eo. zilverwerken, kalns,

ook geens.me 10 on.e bedo.UDg,. in een bescbouwing
ove~ het min of meer gegronde vall ZO«?d8Uig.8 ·rede!,e!,lDg .. te tred.n: Doeh, ~~steld dat die redeneriog
JOist filJ ten aanZlen dar kmdtlrmoQ!'i!.-ter, dj~ in de
straka geaehetote wanhopige omatandigbeden verk •• rt,
w~t dan te zeggen van baar, d.e ge.D .er, ge.o · goe.
den no.m moer I;e redd.n h~d,. en die .o.iottewin met
mi,dadige hand baor on8ohuldig kind'· 'an bet · ie.oo

:;~~:ltijk~D~aol ::::ij(~ d::e~8::el~~v.:~~~:8~n~:::

:::

;;o;n .....

--p.. .

i:~~;C~~~::ll~~~£:tr:;!~r g~:o~::~~~~u:~::
fen de, v.rhunrd •• ij .iob In Auguotu• . a1. · dien.tbode
bij don beer Oaron, t. Notr.·Dawe dll·Tbil.
Reed~ deD 1 No,ember d ...... ao!olg.nd. ..rliet oij
d•• en d,eDst en glOg weder tc SaIDt-Martin.le.Noolld,
haa. geboorteplaata, bij baar .ader inwon.n . ., Zij ver-

:::r~:n

t::: r~~~:t~;j z~~:~~ ::et~~~!!be~::n'~i:El;~:

staodigbeden voor de bewon.ra di •• ·gom.ente gebeim
~:I~o:~e:~~!::b:~~:lcl~a~::vo;e~i~.bllnner oobewim·
Den 28 ]'.bruari jl. ..houK lij, ten boioe haa..
vad.r" het leven aau eeo kind vao het maooelijk ge.
alacbt, welgoacbapen, volkomeo levenBYatbaar en vall

Ned. lad .• toomb. Min. Fran.en v/J Putt. M. Jar.·
.eo vau Batavia Me. Neill en Co.
Ned . bark S.udan Hadjie Abdoe Racbim .an Riouw,
Reim .

I

,gr.

een gezoDd ge$tt!J. Allen, die haRr en h."r .; omltaadigheden kenden, deohten oi.t aDd .... of .ij ZOll boar
pligten ols moeder jegens hoar kind vervuUeo. DeD
12 of 13 Ma.rt ochter hoorde eeu . buurvroilw den
jonggeborene 000 ~ovig en zoo ""nhoudend. J<rij"'n,
dat zij zien. Diet kon weerbouJeD, bij . de joog,e.d ocbter

Hupr.Ue blaD.n te I·reden, en haar te vragen, waar.
am ~ij haar kind de boret niet g'Bf. Hat ~ntwoord
op d••• "aag waa, dat het kind ·oiet . ... il,d • ., r.uig.n.
De bourvrouw Bcbeen daar geen geloot. . ~ap. ... . 81aaoi

12 Aogs. Eog. acboener Clara R. Millington Dur

iai!t ·d:~: ~~~b;;:ti~o~~!::g~ODe;:.i~~~t~:·~~g·~:r~' ;:~:

Ind .• toomb. Mini,ter F,an,en ,/d

achterdocht jegen, d. jongedoobter Huprelle op, .n

In~~a~J:.~' Ned.

Putte l\of. J·fluSell oaar SoerlibBija.

Aangckomcn Passagicrs.

~::r:k:~~~;~~:dJ~a~: :ra~~.rouweg,

In

Per N6d. Ind .. Stoom9. Min. Franaen v. de Putte,
ge.ogvoerder 1\1. Jansen de hh. v. d. Palm en fom.

bUlir dOUQ

.~n

I.teu

~·et~:~::~~i~a~a~~v~~::: b~:~n~I.~p~:di'!.e;::~

de

Koppen, Houtbuijzen, Soesman. Semster, Meijer, de
Kanter, Bos8che, Engel en Echtg. RowswiDkel , Andreas,

Lemaire en vrouw Morand ticb in
woning van de
laat.tg~noemde, aao die ~er b•• cb~ldisde ~.Ieodende,
toon ZIJ eeosklaps haar bod harherscheurenue kreton
hoordeD uiten. Zor.der ~~D minuut to Yerlieleo, storm-

atoo we Den ingezonden etuir, waariu de acbrijver de
aalldacbt '.-estigde op de ougelukken, die or zijn voor-

Stenis, Zadelboff en fow., en de Joogohr. Schas.
Por Ned. Iod. Bar. Salidan, ge.agfoerder Hadjie
Abdoe Racbiw twee cbinazen, 2 Hadji. s eo 11 I ..•

deD beiJen d. won;ng der be.cbuldigde biDD.n, Oil
zagen baar daar . voor bet vuur ·zitteo, met het kind
op haar ,ebopt. Zoodra de boachuldigde de beide

gevallen bij de oohieto.feniogeo der .oldaten alhier,

landers .

krisS.Il, zoomede een kloine boeveelheid g.prepareerde
opium.
GEWEEIlU·l·llONEN.

In

DO.

164 van ons bl.d plaat.

t e ngevolge der Blecbte cOllstrnctio der patroDOD, en
dus ook op het goyaar, indien die pa-tronon nog voort·

durand iii gebruik bleven.
Tbon •• ernemen wij dat door den Afdoeling,.kom.

wilitairen is daD ook, dat

zulk een onderzoek bier ter pl.atae oatunrlijk vruoh·
telool! moat zijn, 9ll aan den gew6erwiukel to Meea ..
tor·Oornelis of .an den Oonstructiewink.1 te Soerabaija
dient t. worden inge,teld.

Kwartior 20
27
Volle M.nn

I

•

te SaIno.ra.ug.

I
1 u; I I
i:::;~~l:ti u~ J H~ I· \\t~~~?'i" ..i. UUi \.
.,--:frAl'! :JI'.;!t .

W ill ~IU

oordeal vtm verscheideoe

E.r~l:e

ochaa..

8VHRHP8 - BJ! RI VHTRN.
Aaugekomen schepen

is gesla.gd om hot gebrek dna ...n t. ontdokken. Het

Maanstulld ged'rirende de
llluund AUI,;I ustuS.

Superieure kwalitoiteo

t:: ~~:~,!

Wi.sel 'loDe'S op Holland 0 md. dato 100%
lfa'dorij 99 1/,.

mandant slilier eene commis8ie werd benoBmd om
die patronen te onderzoekeD, WSBr dat zij ar Diet in

Billnenlandsche Berichtell.

KLA.PPHa . OLD,

KATU"O

Ro~urG ~.~ kw~l./

tau KetloclIg·j)jllttieIlau Wi\!cD1 I

eer, haar goeuen ~aam te redden.
, '
V oo.. ek~r is. het oiet hior ~a plaate, en 't ligt d~o

~:~d b~~ ~:no~s~~eeJ~:ijh!~ ~:~oa~~:::~·~:t:i~~::••;:
korte trekken .locfits - d. Baak is voor .en .nitvoe•
rige scbildering te gruwelijk - deelen we hier , de f.i.
ten mede, welke aan de bo.obAldigd. zija t.... tge.
legd.
De beschuldigde, Leonie Eugenie Huprelle g.-

!~::::D:"iel~!~~~t/0~2~

II

in'p.nning eli · mootlb.toon . de moederlgie ·1i.fde het '~
.redeloolo. Ichepael ••ndrijft, Wit iM ·lnen deniet
geregtigd in dit opl:igt te .erwaobten ·. '·.n het lIie.
raadder achopping", van den ,rlJelijlrel)' ·meDlllhP
. Helsaa, te dikwijll. wordt .dio regtmlltlge: ve.waohtlng be.c~aamd; te d,kw'J!.,alt er op gevallen to wij'
oeD, waartn do mensch . 1D den notuurpligt .t o It"rt
Bobi.t; te dikwijl., 0 lobande voo. bet · men.ohdom I
,ergrijpt .ieh oelf. eenmoede" een met rede bagal.
de moeder, aan b.t leven .. n · baar kiod!
Wij woten hot, ~r .ijn er, did in tal vao 1IOO~IIDi.•
ge g.,al~en op venacbtende omatand.igbeden wijren,
.00 al Diet de gruwolda ..d kaobteo Ie .,.rontaobllldi.
geo; die, inzonderbeid "'... de mild.diglter :. ..lfe
bet .Iagto.ffor. van . • erleiding was, . wij.on op : eon un
g•• stverbgBterlng greozendo Ifanhoop, die bur ··..0.
.poort, de gevolg.n van hoar ,mi ..tap aan all •• oog
... onttrekken eo, •• If. t.n koste. eeoer . miodaad, .bll

PRIJS.OOURANT.

Itr~~~;l/ C~:!~-b:o{.r.~O'

Wi l! cru 111:\11.\" Kedo&llg.DJatti e,

n'"

·:f":l:o::! =~\.~n"~:::::::b.!~lIg,~:/C:::~

upgewookt door de Handels.Vereeoiging te &",ar••p,
18 Augustll8 1874.
K
f 55
t t 57
~~n., g;~o;.\ereiding f 57'.-=- ~ot
kW~~I~:lt.
BUII,.n, No. 14. f 14 75 op levering voor speciale
numme," goboden.-

Handels-Berichtcn.

Run. Jara Soorteo, Ie aoort./ 7, 2e soort I 6 fOOr

Y~!l

l .dreveo . di'll'\1IlIrdnan den ag g~le,a; : h.,. ''''''1118nigmaal • .eli ,. . kier die. DIet " 'lii!l, . doni, 1It6~
••
.aUen, .aa. bet. • anAfeD .torkere geniir:fOll1'

hardnekkig volgebouden wreedboid, ·gelijk . ;"8" ...If.
be.w."rlijk .ao een ,ijandig ge.ind.n meIiecbj.gen.
zijn tegenotander oou kuoneo .erwoolten i' ' . '
En tocb, dot oulk een aobier ondenkba.r g8val' 'ieb
kan voordo.n, bet b.dro.vend bowljo daanAn i. gele.

59= I

Toe ll ~lul~

titmh is u itgeruRt.

Te Rome, Florence en Napels hebben arreetatien
pluto gobad.

r,IJN SA~IARANG _I' ORSTENLANDEN-WILLEM J,

oefsr van dio r iriel' ell anu do In g unc li g~ Koth Moesapie. De ber.~ t(;jug zn.l iets mee r l.uillelijk worden opgCBteld en "Ilor ceu gedeelte gobrui k woken van ee ue
daar zijLlde AtjcbBCho ~'erst~rking, di o (l ~ el uitmnakt
V&D e ene koloB8nle linie \' nn \' cr5~~ rk in genJ in d~r t ij<l
.door de A.tjeltert! opge woq Jc n lan gs bet strand o,'er
de ge heeJ e leugto fUBsc:hen de twoe go uoomde rivieren.

Nn ik t.ac h van de genie sprcok, moa t ik u mededeelen dat het · bier verwoud c ring b&llrt, (h.t dit w:.pen
voor de daarstellivg vall gebouwe n zoo boogab onprs.k-

Ba..ine i. per .eilsohip, d~t na.r It.lie was b.,temd, van het eiland Suinte·Marguerite onhnapt.
In Rumeoio .ijn r'uotveratoringen · uitgebrolien.

~ed.erltUllltulh.lu.dhl(~ he Spoorfte,·llaatschappU .

te li er.
23 J ulij. El' i. besloten tot het bazolton y~n Kot·
t~ Moes;'ppie. Dl'iekwnrt \lU" oostelijk van kalie Aljeb
.alt do kalie Tjoet in de laguna well,e op die plaat.
een geda alto van het str,ml buuekt. Aao d.n link er·

voortgaau.

MILIT.l.RI.I.. Het op de vro.gere formatio t.rugbren.
gen van de bat_ill ODS infaoterie ' oa den afloop der
tweede oxpaditie tegen Atjob, be.ft voor de offici.ren
de o.aangenam. gevolgen geh~d, d.t .r than. 18 ka·
pitein. bij d.t VI·apen overcompleet zijn, .n d. van
veri of terugke.renden lucc ••• ie.elijk op oonaoti,iteit
worden geoteld.
~

BRudjerDlf:l.811.1 en Bu.-vveall.
Du 23,,0 vao olke Dlilud.

J

Reeds zijn 1 Kapitein vriD hier, 1 Luit. t'BU ·LBmpoeloe met 75 1lllJ,ll en eene fit- oti s nrtill cri e. nm bier
r.t& ar de niouwe
ge t rokk~ 11J om. daar voor·
loopig to bivakkoren ~u
werkl"'n nno di e ,'eraterking t e beacberUlPll. Gelukkig t.ijn er gistoren oene kClllpagnie saplleurs eo veracbeidene Yrij e ko eli eM Rsngekom en, zoodat de genie met hllr~ ol'o rige werken k&n

.b.oogat ; welUl~belijlt : ,oor,opdater geen verdere .
ongelnilteD ,plaatebebbel)en do Bold..t go.n ilfeobrllC
OIUl

lrrijge vlodjD WapeD.
....
... .•.
.~.- .-, -~
..
.
. . ..
OONOJRT. Naar w~ ~erDomen ••1 d. heef Marka. .
aanBta~ndon Maandag bl.r een 2~ oenoert g8,.D. We
hopen t.er dat· het wedergunatiger ".a llijn daD de
.orig. ke.r en bet pnbliek daardoor iD .taat ..1
we•• n hot "oneert te b••oeken.

'I
..tID 18

ENg,l.eh, Mail,
viA. Batavl.., MDntok, Bloll.".. en

feel grootmoedigheiti VOOl' den overwinoaar de koie te
buigen, zion hanaUe zijno pnsition weder te bazeLten

liefheb~en, ver wonden ell

•"

Aaltllital
September.
October
November
December.

ooovele dooden en gewondeu Iieteo, weder 6an den
.ijand prijs gaf, die, wei verre van in dank voor zoo·

.

8l11ili_fI ,.,. tk 1+,,;',.114· Mail,
Baton·l.
SIDs_por.

viA

en de overwioD"ndc doch attrokkeude t,roeptm daaruit
op niouw t. besellieteo? Moet men b.t den officieren,
of Wi60 ook, die de 2e expediLie mede maakte, euvel
duideo dat EO ni et zwijgen kunnell bij Moyeal naarB ?
Zij zag.n de Boldaten die zo iu "01. g.vecbten bad·
den bewonderd, die E. had den leoren hoogachten en

... .

-

. .,' .nat dlt iU,nog 100 'poedig lIiog~liji gel.hiede, Ir0u!t

Samarang~

Postkantoor

aoh die liebe U n.cbuld tbut nur 80:
80 recbt inwendi o brenDt 68 gaoz 'unbiindig fur
.don Kreu.fidelen Studio.
U. • IVill zum Oontrahiren eiDer mich touchiren:·
H gleich geforuerb wird er, augenblickB, ,Bist ein DUD;!.
,mer Junge!!l nod mit raecbem Spru.oge Buf ~Ien8ur

"trachten! ade nn

IIgehVa im Pauka.ntenwiohe.

Schieppfucbs

D!U8Z

die

"Walfeu auf d.n Paukplatz .chaffen, QDarten pfeifen,
IITenen Bchwirren froh. nat sin SchmiBz g68esa6o, ist
,dor Tusoh vergeaaon vou dem krenzfidelen Studio.
4 .• Vater apriebt: . D •• R.uC.n llnd d~s Kneipen.
,lauieD nutzt dir zum Examen. keinen Deut;U doc!!
, dabei vergiezb er, dll$z or eiD Philiater und das je-

• iko Ding bat> seine Zeit. Traun! d.. bieale

I~stern,

. BcboD nacla seehB Some8torn "in EXlSmen! Neio! dOB

• geht nieht oo! Moebte nio auf Erden etwae ande ..
worden, ala ein kreuzfideler Studio."
Of ook: 1. • Zwei Sow mer und drei

Wioter die
ieb verbumm.lt .cboo, [: und wei. Yom Oo,pu.
.jll,i, hi. jetz~ noch nieht die Bohn.: J
2. , Was kiirum. rn mich die Rochte, wal 90hert
• mich d~B Geseh, [: IV.Dn ioh die trockne Kohle mit
,edlem Biorstoff netE'. : ]
3 .• lhr a.ht mich ilD OoHegiun, dia Woehe einrnal
u kauUl, [: und fragt ibr, wo leh sitze, 80 beiuLJ a im
, - Zwi8chenrauwl : J
4. Wie .~dc .. it: der Kneipe, so ouff'ger llierstoff
glaa.t, [: dort kooot ibr
mioh fioden, dort bab'
o hab'

ich pi., gOlcnwtiozt. : ]

.t.t.

6. Drum will ioh weiter kDeipeo, hi. meine Zeit
ist UDl, [: · d~ tllI alii ..' ·iob tode,mlltbigiol Pbiliete.

\'rouwe.n zag, tracbtttt zij door eoo plotsulijke b~weging

h.ar k,nd met haar .oorochot te bed.~ken; d,,!,b vrouw
Morand ontrukta haar bet kind, eo beap.DI'd. DIet
een oobe.~hrijfelijk .fgrij •• n ..... d.t d~ o.nt.ordo Dloe.

BUITENLAN D.

Moord, gepleegd door een moeder
op haar kind. IJzingwekkende bijzonderheden.
Trelfend i, het beeld der moederlijke liefJe, dot de
Iiatuur allerwege tB BII.DSchouweD geeft, eu ieder, wieDs

f,:~ !ba~~l7!::eti~gg!~~wr~~i,k:UWt·:..d~nVo:!~::;!:~.~:~
~::::!w::;~!!~~g!"to., ,ellendelillg, ge h.bt uw kind
Het arme, gemartelde wicht b•• w.ek ·' reoda in d~n
doaropvolgend.n nacLt. D. Ulot ·d. IijklOhonwingbe.

gemoed oDtvanlu~lijk. is voor bt!t ecLoone en goede,
gevoelt zich naogeoaam bewogen, WBDne~r hij ontwaart,
hoe dat verhaven geroel, dis wankume zorg voar bet

last" geneesbeer beyond, dat de dood · wa,· ,eroorlaakt
door veratervll1g V8D bet lenuwstelllel, ,tengevolge '''D
bet bevige der pijn en d~ dilpte · do, braDdYio~deD
Ban beida voetje8. Buiteodieo bomerkte hij aao de

krooot, .alf. door het red.loooe, doa. r.ija instinct ge·

bOf.narmpj •• , de pol.j •• . en de b.andj •• '~n., bet on·

rium. : ]
Niet miode. luidrucbtig g.at hot toe bij andere
gelogonheden. Een hoogleera.r he.ft .ijo iotr•• g.daoD
of verla&t de Univereiteit-. 'f baus ,ieren alle 8tudonten
fe.st. n en hoogleeraar wordt een .eranalle gebragt:
da studenten trekken met f.kkellieht "aa. zijn buie .
Da,erna ie er een algemeene Gommers. Dd profee8or
;,"ODt dion bij. D. be.te .p•• kerB kom •• op: de toa.t
op den gevierdeu boogleerBo.r, aan wien

de Univereiteit

.lle. wi nt, of .erlieet, woo .cbitterend. Aile gla •• n io di.n boek .it . een lafaard: diena gl •• ia niet '01
_ wordeD geledigd, en . , • "'lnkink kink, rln kin" ki"k,
rill kink leink Hnk -

daar gaat io een Lempo

van

vleren de' Salama"dt,.. en door de gebeele z8&l weer·
galmt het seluid .an de voeten der gla.en op de
bakj ••.
Thana i. d. hoogleenar '\OU het woord. Men boort
nug gedrui,ch .n go.cboff"I; hier wo.dt nog gepr.at;
d.ar wordt nog een .toel of eooe taCel voracho.e.;
gind. valt een gla. om, waar deel. om gel.gchen, go8innikt en gesJbaterd, deelo door h.t slagtoffor om
gosobolden cn gevloekt wordt.
St.: - De boogl.sra.r begint cp nioow. Hij driokt
op dun .oorspoed .au bet geheele .tud.uteocorp.!
Pivot, crelcat, jiullttt! - , Bravo! De gluen tot den
bodom uit: ,~n kink kink, r~7f kink frink, rt" Iri"k ki ..k
kink. eu de Salamander sluit barmonisch met de Yorige',
De hooglee ..ar ".,[;rekt, en het feest bellint. Er wordt
gepraat, g.redeoe.rd, gu.ongeo, g.gild en gesobroeuwd:
all •• door elkaud.r. Meo aobi•• uwt togea .lbAr op :

. de tooogenlr8· .. iDJlon bet:
• W •• komrut dort von der HOb'r _ .. koaamt .....11
• van der Hoh', was kommt dart .e. de. · led~roe...
.Hob', ~a ·9. lederoeo H oh'. WAS kommt dort fOO dor
.Hiih"
2. ,Es iet eiD postmOD, 68 ittt ain lederner PostH·
,lin, ~a 9a Postillon, e, i.t .in Po.tillo •. .
~. • W ... bringt dor PostiHon, Ifas briogt .der leder·
• ne Postillon? etc.
4 •• Er bringt 'nen Fucbs.n mi~, .r bring~ 'Den Ie·
.dernen Fuob800 mit, etc.
5 .• Ibl' Diener, mein6 ,.Herrn, Ihr Dioner, melns
.. boch J!Overebrende Her~n 1'1
6. ,W... maobt dor Herr PapI? WU lIUIobL d<r
II lederne etc.
7 . • Er lieat im KikafoH • ete_

8. • W •• macbt die }'r.n Mama r etc.
9 .• Sie fsagt Jom Papa FlOb'!" eto.
10•• Was maobt di. · M.m.en ,o••r i' ete.
11 •• Sie .itot .11 Hau8und·. uiib,W etc.
C.ilia.): • Sis atrickt delll Papa Btriiwpf!" etc.
12 .• W •• macht der Herr .Reotor i' • •
1S .• Er prilgelt sein. ~ub'nl" 8tC • .
14 .• Raucbt aueo .d •• Fucbo Tabaii' .t•.
15 .• Ein wenig mei.ne Herro! aiD .'leDig, main.
I hooh Euverebrende Herr,DJ" etc ~
. '
.
16. ,So .t.ek' Er .ieh . Ei •• ali! .....
17 .• Aob, aeb; e. wird mir ·Wehl etc.
18. ,So br.ch Er sich 'mal a".1 .te.
19. ,Jetot .iB wir wieder wob!!" otc.
·20 • • Be. wird der Fuoh. oill BurlCb, eto."

~OD. '.

"~I . Queen
b,obban. Vlotorla,atrea.t.
,~ie ' ,,~rp.i.,.tat "olker
D&8..r 'eoo
do. r,' BiDk810,~. ~. ke,reeda
18iD.. ,
passage,on~.twIJfeld

1ofI.'.llidig.. tis,gto
. ffe
.' cUe
r, ", .~I.~taOD
0.1'IOb
.· " mOm!
. e.. bls...aw
, '. •0 .Ple.k. of ge/<1I80
" .a.i.kO.
' a#ulddeu,
01,'
mrlo:
' gedrl1kt
. '~' w..aD, oogeD.ob~nhJk mot het ~?el 0111 de be...•

~go.

j

ge".
rbi .d.e U. bei.d.eo. de kl&8l
. ·e·;.i1 Frankrij".• hOOfd·:'. I·. goedoroo,
natandtotdat
to bieden.
Hijl,
.• • fd.
ed,. ertriop
op '. I!jne
:'8001_.. '
.~nd.;. !oo.
to bUArtoodagspa~ gocloat; voorbij. mlooen oa
Sorraoo
belli
te 8.hl1lp
~m Bilbao

voor. lang bo.temd la 0111 eon .do... erhJk.te en · ~~uk.
I~ 10 do hoofdstad te wor~eo. Eeo gomakkelyker
:wmkel van de.o Boo~t dan dlov.~n do beereoWood,
In no. 22, kan meo Itob n&auwelyk. voorstolleD, maar
bun 8igarettanfabriek i. in no 80 Ool•.m~o .• treet..
D. e.erste firma d,o met d. ve,rraardlglng v.~ ~'g~"
r.tt~n In Eogoland begoo, was d,o' van Tbeodortdl, ID
het Jaar 1860, ,Iooh de drukte nam eerst sen aaovang

klD.leren, elk · oogoDhhk Ill' gevaar 0111 ' doodge~rukt te, . to ontootten.
"
,
"ordeo. E6n bre.~e stroom .to"do onophoudehjk .ijn.·
. "
.
..
loveade wateren baar do tribone., die b.t r.nperk te
-:- Vao Jul •• JaDlu wordt v.rbaald, dat hIJ .."OO .onLongebamp. olllge.eo, en .aa do lange rij van rijl\ll.
dorllDg sohr.ef, d"t · oleobl•• on ponr •• tters EIJII ~"nd.
geo kw~m acbior ge.n eind.
·
aehr:~t kOllde~ lo.eo., Eenl ont-i.ng lemend, met oljne ,
Do trtbunes' wareo vol van afg.vaardigd.a, vol van
so.bryfbaod. DIet b.ke?d, .eo brlefjo vao · hem, maar
ge...nten, vol van dame. insonderbeid. Scbilterende
WIBt bet"nl.1 to ontc'lCor.o. Door bet vre.moe .ao
10,lott.n, oon wier beocbrijving ' wij 00. aiet' lull.n
bet 80b"ft k~alll b~ up de gedachte, d.t b.t .... 1 v"n
pl ...ier to doen, daaleo wij de ,,,oorden mede, waarin
.e" correspondent d.r I.,Jlp•• danc8 het toilet •• n me.
vrouw de Mae Mahon traeht te t.ekeoen. W. geven

brlef)e.1 gol ••• o? - . Ootvaogen heb Ik het, - ma••
ik kom u vraj/eD, of ge b.tmij een ••• en zooJt wi!·

zo ta beter verstaode onvertaold: ,robe de taWetllll
uui ,ert.d'eau, reoouverte d'U08 tunique t'O mousseline

len voorler.en." - II M6t genoegon, antwoordde JaDin,
wit ik beproevBn of ik hot lelen kan!'

. ming !aD nrr.acbtsnde omBtan,~~gh~den (welke blij~.

v.rbazeDd wag.noma,,:
.
Een groot aaotal Blg.rett.. wordt nag in Eoge.
land ing.vo.rd, voorname!ijk uit Ruoland, manr ook
uit andere deelan vau het vaatelaod. Sommige liaar
VBO ,~o boste eoort, ma&r vele ook van illf~rieure ta
bak. De bljn~ uitsll1itend VOOr sigaretten gebrl1ikt war·
dend. tab.k ,. Tl1rkaebo. M.ar Tl1rko.bo tabak en
Turkoebe tabak is twee; .ommiga van de .Iecbtat.
soort . i. niot .moor waard daD 9 d. I!er pood gobonden,
~rwIJI d. pr~. der b•• t •. wo boog I. dot '., geaued.n
.~nd~, io het kl.in in k,sten verkocbt wordt voor 20
IIcbtllll,.lgs per pond. V 110 daze Ja.atltto _tabaksoort maken de bee.re ~ ~ood In:.nne , siga.retteo, . eveoal~ .1I0
.er.t. qu.htelt 'Blg.ret~en daar,aD gefabrlc.erd WOrd.D.
D~ze tabll.~ is be~end ODder ,de,? 1l8am VAll , ~ubeo"

,blat., alleeo kuunen govotldell ZlJll in haar bekeote Dls
ttD in baar je_u gdigen leeftijd), werd Leonio Eugenie

eo korut Ult Yemdge, t!eu d;strlct van Roumell!, EU4
ropees.cb Tur~ije. ~~n eveIlzee~ goede qualiteit ko~t

8J~eu ~ belamlDereo.

Een 'dergohJkeblauwe plok.
. .....:. ook ua de. bovoDlip ' op ta merkea... .
.
,j. De jongedocbtar .Hl1prellebokende, dat IlJ terstond
de geboorte. 'an ~aar kiod ,b,?t. plan .~',~ opge,.t
om, .~aeinde "'n .dlon la.t bevr~d .Ie "J'!. bet o~.
..,hnl~il> wiobl ~ yermoorden. :Bronleer bek.."de ",I),
op ,welre wij.e 'ij, in den ooh~nd van 14 Mah,t, dot

na

gru..~m. · ,uorn&men ten uitvcer brait.

De pen

weigert .chier die bakeoteoi8 ~ berhalen: bet m~n.

ate. bad ba.r kIad bij de armp;e. a.ngevat, de voetJ..

, · I;t~,. b.t . mnr gebrlgt en, zondareanig lII.dedoogen
,oor bet bart,eI'lQ~tluroc.j krijteo eo de .tuipacbtige
be.a,ingen van bot kio(J, van haar kiDd, ht't met ge-

weld. in die bouding , ...tg.boildon, ",tdat zij meendo,
dat bet nil .sterk geooeg gebuod wa. 0111 oon .do go·
folge.n daarvao.te .t.... n!! .
Doch me.r, daD' genoeg, eD ov~r~odig i. w,'! .d.
,er.ek.:iog in de, akt. van bll8ebu!d'glUg, d.t d. In·
Iiehting.n, t.o aaozi.n ..n bet z.delijk gedrag de •• r
Dog sao jl)ugdige, maar reeds .' 00 diep verdorvon boo
Bchuldigde iDgewonoeo, allettreurigat luiddeo .
D~or de jury .ehuldig

verklaard, docb met .. anDe·

:Q'uprelledoor bet bof veroord. oId tot le,enBlangon
. dwaagarbeid .

lIet Sigaretten maken in Londen.
Het- ro")ken vaD sigsretteD ia in Ellgulslld een m0

4

. ". de ",en den I.teren Hjlt, t erwijl de vervaardigiog er
van nog Teel later i. ingefaerd . WR8rac bijnlij" is VOOr
de,e · Diode Itt eyeD weinig groudige reden te geven
al. ,oor loonle aadere. waarY8D aommige aileen aao
.en .grit' of luim h.t a,olijn ~e d~nkeo ~e~b.D, of aan
.don Bpecul.~iegee8t ,.u de wlDkehera dle let·1I meows
bedenkeo om d.n koopll1ot t. prikkel.n.
Dit geldt ecbtor niet do Bigar.tt. d.r I.at.t. jareo,
"ant· de Ji81rEmroakera en bandelaors in sigaren lull en
hair wel - niet opgedrenm bebben, daa.r een rooke r nu
niet zelden ,"olda.aD is mtl~ enkole trek ken aan eene
aigarette, die slechh oeD kl ~iu gedeelte KOtit vaD den
Vrij8 e-ener gewooe liganr. Meer ,,·a.~schijolijk is het,

dat de roo~.rs zelven d. Bigaratt. verlangd hebb,,",
en "ij ... bt.n d. gi •• iog ni.t g.waagd dot r. denen
van ' &uiuigbeid oa k hi.r d. hand in bet ep.1 hebbe •.
De werkelii' goede geimport •• rde sig.ren .ijo In d.
I~.t.to jaren zoo duur gewordeu, dat lelf, rijko lui,
die · slechta weinige m:nuten over hadden, om arm den
trek tot- l~ooken gOHllg to geveu en doo nood igen Lijd
'milteu voor het uitrooken Goner sigaar, bego Duen in

teo Bien

dat bet dwaaahdid was eOD dura HavQDa Of te
.taken en weg to warpen v60r Z8 balf uitgerookt W811j
en ~ocb kooden Ie geeD gemeene sigareo rookeD. W ~l·
DU, aigsrettas, salnengostetd uit de baete 'l' urk8cbe tabak. IcbtHl eD aan de ge voelde leemte tegelIloet Ie ko·
meD, 00 vermoedelijk werd due datgene wat al s ,oar·
liening in oene gev!leici..} tdlOefte word be8c houwd,:
allicbt eonS mode. Zij die Aigardo van eeo dubbeltj e
het atuk r ookten gingen ,ovr, vel en y,toll de liell om

ee. dubbeltj. volgdon, en ofschoon d. mode de la'g,
Ite standen der rookend" maatachappij nog niet b e~
reikt besft, i8 de COll8uDlptie van sigare ttes tbanll on~
.. ettend eD neemt zij nog i1agelijkll toe. Er pleit dan
ook ,eel ,oor deze nieuwe mode. Hot is tlC!l lekkere,
ja keurige mani er VAn rookeD. Een acMe Eogelsche
,awell," net gekloed ale bij at.wds is, die zijn 6lgftrut·
te rookt met die onventQOrbllt~ ku lm to wal ko r.ijn
foornaamste karaktertrek ten volfo doct uilk ame n; die
kilDlJtig den rook opl1aalt en tUiu~chen de lippeo of
door lijri aridtocratiaahe neutlgahm lad doorgaall; die
mat gratie het t ee re viJorwerp van zija Lijdt\ lijk ver·
m •• k om~Joten boudL tllsachell , twao viugers zijucr LIl Ct
een fijoe bandacho. D bedekte band, - .ulk eeD •• well"
le'~tt een fraaie afbeeJding van een rooker. l\f.o.ar er
io m•• r. Tegelijkertiid ontwapent bij de ,0oroorde_l en
der ledon f1. .1 b\. t Anti-tabaklHerbo['d e n alJ o vrouwcHjke beBtrijdsters van hat rooken. Het rooken van 5i4
garetten 1S 100 lekkerJ 100 keutig en ollsccadelijk, dnt
de eenigtt bedenkiDg daarttlgen is de nees, dat too

I... tate de Eugebch. dames.. ook zull.D g.an

g~ '

bruiken, eveDB18 · wovols dame" op hot vaatelaDd. U it
een oogpunt fan 8maak bopen wij, dat de zoogonaam ..
de Iwakkere aek8e de 86wooute van tabak ro oken niet
unnemen lal, lielfs ciat 1n deo Letten form ,,·an si·
garet~ •.

Bene keule doeo ter bCllchrijvillg "an eene sigaret·
ten f.briek konden wij niet., om redan er sl ec hls e ens
~~!'k ~ !ij~ fO-:-!,J]Rm~ fkbri ek in L O\ldeD, jn. zelfl! ill geheel Engeland, be8taa~j en al ware ar keur geweest,
sou bet bijoa toch oomogelijk ziju e(\1l betera aan t a
"ijzen dan die van het etablilleeweot der beelen John
Wond en Zoon, 22 Queen Victoria.str.et, E. C., en

28 Pall-Mali, later b.k. ud "nd.r dou naow von Thea·
doridi. Z•• en dcrtig jar. o gel.deo b••• t.n d. hee·
oren Wood eene geveetigde firma van l:Iigaren- en tao
bak.b.nd.1 op den hoek der Colem.n.lr•• t, docl! .ij

En giodl een clubje, det zijn la.t.t. ak.d.lllied.gon
telt:
1 •• Ach" do. ExmatriculireD ist .in bo.e. Ding, ja,
.j.!" Micb 'befallt .in lei... Fri.r.n, denk' ich der
.l!Dmiua..:)fir' "irdbang' uod immer baugor, deoo
, die BcboDe Zeit illt aus ! Za&ern darf ieh Dun nicht
.iiinger; ibUS" lutuck' in. Valerland .l
2. llDer Pap., der Bcbreibt poatiagliah: ..- Liabet'.Soho,
.bi.t fertiS' do?" Fertig, jo,ond da. i.t kliiglicL, f ....
.tig mit dem G.ld im Nu. Abor sollt. ich mi.1t .ei.
.geDfertig in G.lebrsamkoil: -I"cb, icb ka~n mir'.
.Dicbt veraobweigoD, 'dorio . kam icb Dicht lU "eit
4 •• Woblge.pilot die fcharf.F.der, Dud den Spic.
.ker dinlonvoll, ~8" Iob do vor dem Katb.dor, dem
.der Wei.b.it Wort entquoll, all •• wurd. nochgeocbri ••
• beD in den Hefton, Bobwarz auf weiezj doch da iet

••• aucb . gebli_ben, in 'dec ' Kopf kam nioht meio
.}'leiBI.
40 • • Hatte jo 80 vie.1 "0 deo'eo on Comm.rs und
,Oomitat; mu.z~ meinen SinD oft Ion ken >u fidel.n
.BurscLeoltat. Ei, d. war gar lang' .u opareD," WUB ••
.ta boin nocb, wo uod wie, foblt e. mir auch an
.dam Buren,. - ao den Baren fehlt l el nie/'
,. ··"""'.En, .1. het f••it lang•• merbaod kwijnt, k01ll1 nit
~.. .golven. der onbeleogelJe gemoed .. t.IIIDlingeD, juiot
...t "lIObte ged.elto 'so hot vaderl.ndsclt lied bO'.D;
en· in· ernlt OR vertrouwen eluit ieder zich aan ;
.Li.b' Yaterl',nd,mtig.tirubige.in, Iiob' . Vaterlond
."'.glt rubig ••:b; feot .tebt und treu die Wacht, die
• W ••bt om Rbein! F •• trl.bt und tr.u die W.obt
', alii' Rhelii I" '
",

in 1865 bij de beereD Wood, eo is 8edul' ~ dieD tijd

4
4

ook u,t S.lomca blJ " Koos taotlOopel. Maar oak dIe
b•• t. tabak oooa.l •• ~ n•• r Eog.land ,.r.ond.n wordt,
h?st.o.at Ult d.e ultg?zocht8to bl~dell .en word~. lorg\ ul-

W8!?e=:,

~erdeD nUorwege Bo.nacbouwd. Om de dames

Janin kOD ZL~.O, t.:.am eeo rijtu.ig tlD reeli n~a.r del.~n
Lo~., .Ha, ZlJt go "daar aI, v... nd, bebt. ge dUB lIIyn

brod •• garni. de POiDts d'Aleu9on; une grande c.in.
tUrd vert-d'eau formanb Doeud au ba. de la lunique
du e~t. gaucb., grand. no.ud. i1ottanto d. ruban. de
m~~. coul.l1r,· a•••• larg ••, places 811r leo apoules; I.
tunlqu. d.coll.... "tait recouv.rto d'uDe Bort. do
pla.tron.n dentelle noire; ,chapeau de paille garni
de rubans vGl't·.d 'eau avec une g rosse roae Bur iert-

Aangeslagen Vendutii:ln.
Vrijdag 14 Augustus: \"o,r . ro :,.ning van belonghebbeudeo .an onuitgeloste p6ndgoederen t. Gnng
Pingeer door den pandllOlldor Ben KIVat K"ng en
voor rekeniog en ten buizB van oeD heer Rauzow::
Kuhr op Blskang KeboD d oor Soesrnan en 00_

d'eal~u derriero':'
W,. op de trlbun •• g•• n pl8ato vondon, .,chten
eldera gelegenbaid tot toeschouwen. En meer dan
200,000 menscbeu dedeu zulks, usar men be rekent.
Het wos eeo heerlijk tooneel.
M ..... do Mac Ma~oo. b.t midd alpunt vao eon •

Zaterdl1g 15 Augustus: Voor rekening van den Lan
de van "iar afg"keurde paa.rden nfkomstig- van bet de ..
taChfjlDl1nt Djae ogsecars bezljrfe n bet \'eudu-kalJtoor.

groer dl., aan de Bobl!lt'reod.te dogen van hat k.i.
~errljlr ber1U~erde, - recbto en links prachtigo gezicht-

ADVERTEN111hN.

:~~)e.;:;P::!i:n.r~J:·ie';[erb:~i::~.~I~~stp~:t:~::n~P ~~sor~nur~~)~~geb::::~::::B. inO;o~;t;~~~!~.lte:f~~:;ii~:
ue

ZIJ wordt op do fltol:rlek met de maesta Eorg b~han.
u?ld; elk blad. w~r~t afcond er~!jk afgenomen 00 cell .. weiDl~ gedampt, t u n81IJde hot BDlJden tc rergenlllkkehjktln_
D ez.e bewerkin~ is EA8t bel.o.ngwekkend. Het dosrvo or ge-

Vtl~_ varm en kleur. De gliosterende kUfll8siers,
blauw g?fokte ~uzBren, -de artill erie, de talrijke regi •
monten IDf.l&nterlt!, eeo troepenmaesa wier ge ~eel op

~;~:~u~~:kJ~~~ i:.~~.~:::nij~:~ff:!~~nd~~ ~::a~~o~~:;

!~~~~~o~ije~~::O:d~I~~~~~d;:n~.:~.~lta::kl~~e gelijk wij

Iezen waar6cbijlllijk .w cten, bea!a.at uit een houten trog
en e~n me ii, •.kruiael.i.Dga be vvBt.igd, da~ bij iederen slag
Bun dun HchlJfjU HlllJdt van de grondHtof die naar bet

Mac Mabo:l reed lange het front der troepen, ear
bij iu de yo or bem bestemde tribuDe plaats nam . Te
kwart oyer drie viDg hat defiteer eo aan. Voorop de

lommet gedrukt wordt; de gesneden ho.v •• lhoid valt
tolke~B op •• 0 hoop .001 de macbino. 01' de •• lfde w~,
16 wordt Turkeche tabak mec de hand geB:1eden. De
bladeD wordeD zorgvuldlg in den trog gelegdj aan d~u
ochterk.nt pl.atst de soijder krui •• liog•• iin linkerbeeo.
~I:lt de reubterkuie op d~u grond. nij d ruk t met de
ltukerband oP . de tab"k- eu get!ft DIU) de ge heele massll.
oene regolmatlge VOOrW8&rtdche boweging Dssr bt: t mes
door zijo dij tegon den Iinirerarm to drukken, terwijl
hij Ulet de recbterband het m t S bsutBt'!rt. Om do IBng,~ t~baks stroo~ en ill kisteu to pakke n wo rden zij,818
ZIJ Ult de macillne vallen, nederwaarts ge voerd llBRr
eell 800 rt van . chot, ongevee r Z88 duiw breed, e u ala
tl.ene l engtH.. vnh omstree kiJ tw ee voe t verkregen ;8,
licht de sUlJde~ beheodig de go.nscho hoevod lheid op,
drukt z~ zlI.cbtjes op eell plat stuk lJ o ut, drau.it Z8, vlug~
fje r seiner dan de oogen hem V'o lgcn kLin "en, om,. eu
1n volwnakt gel ijke orde is !e.ij voor de verp"kking ger?ed. Daat ~eze tabak uiLslu lte lid voor het auBken va:a
IHgar~tten dlent, laat lnen ze ui~ dtm bak fOon het soijmachlll~ op oeD hoop du.a.n'oor va!l cn evan ala bet leaf
uit eeo ktlfBOUdar.

D .....g ligt voor d. hand, waarOIll dit werk niet

verricht wurdt door e eu ~tu o machlue. Het eellvoudige
aotwoord op d e~e Yrallg is dit: Turkacne tabak moet
lllng:t.o.a.Ul gesneden worden . Indico zij soel gesoeden
wcrd door eene machine die, zooals bij bet 80ijden
van andere tabuk be t geval is, 200 Cil meer st.re keu
per minuut mila-itt, zou zij Wa.rm worden en de 8angenn.me geur, d~f! 'mar boven aUe andere Boorton van
tab8k.. o llder6ch e ldt~ tan deb lb verli ez81l. Ztt la,og z8aDl
te tlll1jd.en Ulet ae n de r reeda beataa.ude machin es toU
geen wlbst nfw erpen, CD da.o.r()Ul verdient de bewerking
ruet ce banden de voo rk cu·r eo i8 bet goedkoop8t, zoo18og
t~ t Je heer L~gg een Isugzat\ID werke nde machine heeft
ultge vonden die .op ecoDomiache grondslagon berost
on aan aile vt'relBchten voldoet.

De groote revue te Parijs.
Watlneer de politie ke at rno.efeer \'01 el ectriciteit is
hecft de g roo te menig te eene buitengewo(lu starke nei',
g~Dg, om nan dood on6?bul ~ ige . d ioge n eo u di epe ren
ZlU to~ t e ken~en, en 1U allerlel zakeo een gebeime
bedoehng te Zlen . VaD de groote revU e die Z o odaa
t e Parije ia geLoudbn, werd dan ook ve:told dat l\:Ia~

Mohon bU die g.l.genb.id met de n koizerlijk.n Prino
aau ziju rechterhand over de groene vJakte van LoogCDlllIpS fi Oll gatopperen en BOlnmigen vuorapelden zelfs
dat de Maarscbalk een coup d'e~at wal1en zou. Natuur:
Jijk is difJ ,our8pelliog ~iet uitgp kolDe~ . .va DS8m VAn
1I10y0.81 aoldaat," is GBIl Mac :ara-uoo Iliet ten onrcc bte
gegeven. En de wapeuscbouwing ze1Ye bezat nieLs luilldor Jan eene politieke bet.ek.Dis. M.n mogo het af.
Ire~ren, dat do ~narechalk h~8~ hield, ofsohoon zij niet
strlkt noodzak eliJk W08; de p ohtIek moge zicb oen oogenblik i.n bot spel hobbon JeUl.ngd, doorJat Dleu (arge.
vaordlgd.n der rechterzIJd.) het beter vood eo wist
door t. drijven, dot ni. t J e J\Ioarocltalk maar de pr••
sideut der NatioDBle Vergaderiog d~ . banneurs waar ..
n,.~ t ?geDover het corps diplolnatique en de groote di.
gOltarlslJen; - de d.raaga:~~r 6tJner poli~i ek e idee WaJ
d. re.ue nocbhne DIet. ZIJ bad ecltter een .nder k•.
r.kte~. AlI.t .... t legdo de t?g.nwoordigh.id van .fg•.
.... rdlg~en van al1 erlel rlc!, tlDg de getuige ni•• f, dat
men altuans nog op 80mwlge punteu etlhl:ltemmig we~
zen kon . Maar bovenal gat dCti6 wapenscbouwiuCl' hab
stil, maar duid.lijk be~ ij., da t, heef, de lIiaar;chalk

den wil om de plichten t. ve"ull. D welke hij zich

zulven voorecbreef, bij efenee D8 de m~cht dllartoa bezi\.
Ieder sohDu";fspel i" dar Parij"che bevolking -W·e lkom
doub geeu staat in h.ro scliattillg 100 haag Aaogeec bre:
VC.D! &080 brellgt ."hoBr zoo in verv l)tl i'iog alII een van
DJ~~ltalreD a,ard.• .ED Of' w~~ in aile opzichttm rede n tot
bl'Jdoch.p. Warm eo ..ol~k eOlDwi;I.1I daalde het zou.

liebt neder; doeb me. stol bracht, ••11 bewolkte hemel
verfrisscbing aao. HI' wae gee u staf. StoC ill er troDwoos oooit in bet Bois de Boulogne. Deo gan.eben
nacbt bad b.t gereg.nd eo nag hingen d • . kriotallen
druppel. aaD bot glinsterend loof .n 'ij echitt.rdon alo.
diamaDten zoo dikwijl. een zonne.tr.ol ho" trof. En
Diet .n)l:.1 de r.g.ndroppel. flikk erden. E ike .eha:lllw,
rijke ,. Iaao W88 bezeh doo.r troopeD, wier wapsotnig
h~erhJk fonkel.de, lV.nDecr •• n lic btotraal, door bet
dwbte loof d"Dg~nd. opel end daarop viel. De luebt
waR vol van gelUld, dat zoo Diet in den atriht·en lin
!:~. woordJ mutik&al, dan toch verre van onhftrmonisch
Wie tot de be700rrechlen beboorden die dit toon.el
van di"btbij moohten gadeBlaan, Bpcedden zich .oorbij
de tallooze marscberende .troepen, voorbij de trappeI~Dde ~aa.rden ~er

kUrtlBdl6rS; voorbij de .regimenteD,

d,e sC~llde.rachtlg ond.r d~ groon. boomeD bi~~kkec~.
d.en. d,e hl.r .n daar bet Bois d~ Boulogiu; nag tot
81eraa.d etrekkttn; voorbij de troepen die voorover in
bet gra. I~gen of bet ,beld.re .. nter nit de .ijv.r. poog•
den t. drlDk.D ; voorb'J ·d. ~r.ohtig. ge.talt•.o dor Gard•• d. Pari.S; Toorbij d. wa~del.nd. verkoop... v.n

Borb.t, olllrlogd door eon krln!: van dorotige vo.tg.II'

ongtlveer 70,000 ma.n wordt

Vendutie

begroot, en random de

Op Zater'dug den 15 dezer,
iu de Konijneostrant ten huize van den W dEJ.el.gestrengeu Heer:

TRIEBEL,

t.mbo.rs eD d. rnu,iek c1.r gordo de Puris en .an
bet bat.ljon YOn Saint-Cyr, Toen geDera.1 Lodmiroul t.
de gouverneur van Parija met zij n staff
iufaoterie,
u,rtiJJerie, de c8valerie.

ue

2-e LUit('lllo.nt,

En toen tl~

van '1 'af.;,18, StoeleD, Banken, Knstcrt, I.J edikllntolJ, S c hil~
d e rij~n, Lampe)l, Serviezen, Keukecg(}reedscha!, 0[12';.
(1122)
p, ZWAGER,

Ni.t alia regim. nten werdeu door d. D,.n igto Ulet
even'eei bijvat begroet, hoe luido de }' ruuech en anders
ill bijvo.lsbetuigiogen ten opzichta van bun militaire
gl oritt plegoo te lijn. En zonderliDg oak, in geen
cnkel regiment dag:teekeut de militaire roam verd er
dan de tijdeu van het tw eede keizerrijk . In eeu zoo
oorlogszuc btige D8tie zijo gOOD oude heriDuering eo
bew-nard gc bJev~D. Mao t eart niet llloer op de ro em ruchte wapenfeiten bij do brug vao Lo(li, bij Hoben.
linden of Auete rlitz. Waterloo 8"hijnt dtit ulles te
bebbon uitge wisc!::t. En thans schijnt het F ranschc
It}ger ,lJieta te hordenken dan wall aan d~ Alma, to
~fagentu. on Solft! riuo js geschied en dllBraan voor
zijo gloria geno€1g t o habben. De luidetu br-BYO'S waren
voor het b"to.ljOll van St.. Oyr, voor de l'epubHkeiuHche
garde, voor de goudurmerie, de jBge ra to voet, de
Ularine·infanterie, de artillerie on de kurllssi ere.
En DU geven we onten lazers te raden, door wi ~n

Vendulie wegens Vel'trek.
Op een nader te bepalen dug in
den loop van deze maand,
zullen SOE';MAN & Co., voor r.l,eDiDg
W oIE,!. H eor

A. P. TOBWATBR,

vorl duti a houu t!1l van ZEd. frau.ien ell go od orldcrhoudell inboedel, wnnrondor: E eo groot maBsi e flHllb o nie~
bou ten Aoo0ubl e lll8n t, met bl' uiu l.ijde Du. msst be klced
en dll.o.rbij beiIoo. elJd e Prnchti g~ o\'ale Tuft: iij met grijs
Ml:lrmer: ]~eu dito Aweubl elll ont met rood gebJ o,,"Uld
HuweuL bt:: kle ed. E ", o Biludoit' Ameub!e mcnt met
Pnarsch .tluweel bokleetl. Groote ronde ·rufclB, Con·
Holes en KnllKpj eEJ mot wit .a:Io.rm e r ~ll bladoll, Speel~
bf~ls en Kn~opjc8, mRss ier l-IuiIooie· i1out, N e ll prllcbtig Etllge. re Kl1sc met zij st·ukken en Spiegels, 1
B ure.1u de llIinit'ller, g roote on klcino irIllb onie-ho uten,

de gendarme. het sterkst werd en toegejuicht.
Door de takkenrollers I
" E eu zO Dderling plekje soilrijft de l~jaro - W 1l 8
de politif:opollt. WHar wen de zakkeoroll ers opeenpakto,
in zoo grooten getale, dnt zij von de hit~o tlohier betweken . En a.o.o gezien be t· v~rg rijp vun seo Zijdt!-D
latrdoak of een fJort oge op slloksche wijf! ben aderd te
habben, de doodstraf tliet no. zi c h sleept, ste mde men
uit meuiJcbiiovendheid Ef in too, de deu r von het go vangellhokje open to laten (onde r bewak ing der po.
Htie natuurJija-), zoodat de georresteerden het defil e
konden tiOD . Nooit bed den gouwdlaven ee n prettiger
gev&ogenis. Zij maaklen er miabruik vau ell maakteu,
avenal, E?_~rlijke 1i ~d en op wie niets to ze gge n valt,
bunne 8aDmerkioge n op de troeptm, diti vool·bij trok.
ken. Eo nog verma-kelijker, toe n de gendarmes pOM ·

hang· eu I.g K •• ten . E e .. groote Ka,t Ill et Sp iegel
d cur. E on T oile t du cher;se mot ma rmel"an bltHi , nIa..
hOllie·houteu on andere W uacb -i aftd!:l me t llwrUl eren
bladen e u tllc beho orend Japlltl sc hc Wascli !!tdlt;'n, .Maboc. ie·hontell, Bntavia!lcbe, en Jnp"n dc he Scbuls-els eu
S"mpirIUJ8. E e ll l\Ioo ooia-lJouten L edissllt, ijz ~ nl1 en
B llto.l·iuBc he L e dika~ltt'n vo or tle o eo iwee p~rtl onen,
compJeetJ ijzere n Killd er-ledikanhm met t oe be-h oorcIl,
Vllili ion e nnlRuden , Ma h(Joie-hout'l u Nuchtsl:t:dle tjes.
Gr oole e u kl~in o DinJ,Dtt met nieu we Rul~~l!dik e n en
over~rek8c1~, Ol eopatras l Batn,dnrwbe kleer ka sten, WU8ch ..
tnftJls, Tafdls eo KU3upj cS,. F.~r: ij 1.e l'tW G~ idk iCft . E el)
grOIJt A1:ahonie-bouten buft'e t met rut\rm ~re n blad ~ n
SplHgels. Mah onie·Jwuten Et ~ 118 Tuf'e l met inlcg bld.dt:'D,
Pnt~mb.o.ogscho e n Alll e rik"an ec he Wiptlt~) e ! e lJl K.iudttr
\VipB~olil e n gr()ota E (~s.r C lt a ir-s! ~ uij afl. rd Stode n.
E~n
J

seerden, hebb.n zij dezen alleruitbundigst toegejuichb."
Ali88cbion is deBr wei ie ts uit oude kenuid8chap
bijgekomeD.
Dd houdin g der troep en was goed te noemeD. E eo
der correil polldenten van de Dtli~V Nt1Cj stoe kt den
drank met de zouder:inge lUlnier oer Fransche inftlo·
terio, OlD n io t mttt de linkerbanu u pink op Jen nu.ad
V&D den broek"
t e marc lieren,
maar recbt klucbHg
met de witte katoenen bnndBchoenen op en neer ta
zwa.ien. Uo ch eeo ander, en weI eeu ~pccina.l correlJ~
pondeot vaft betzelfde bJod velt een guul:ltigef oordeel.
Vol ge na hem kon wen sinda d~ Io..o.tdte groole revu e,
tijdeoB het verblijf van dell shah vlrtn P"rziO ge houd eo,
vo ol'ilitgall g optn erheu. R et uitcrl ijk dcr j onge t;lo hl l\~
ten is goad . Er zijn onbedriegclijke teokenen, dat er

op kleinigbed. n g.l.t wordt .n de tucbt word~ g.band·
baafd . Het gedrag der mon.cbappen wae onb.ri.pelijk;
bet marcheran gerdgelJer dan men van }I'ro,[]Bcha
I.g. r. g. woon i•. M.t g.lijken Btop trokken .ij voorbij .
De wo,l'eos scbiHerden en waren goed onJerh{lud~u ,
Zoowel in do beapaoning der batte. ijen als in het rij.
verb eleriug to bespeurtlu. De caval erie vooral was zeer voorllitgegaau,
ED de gard~ de Pa.ris wordt door gen oomden corree·

d6U der mauschappen waa groote

pondeDt e.n der be.t. korpson geacbt, die bet .... p.D
der eavalerie in Borop. telt.
'lIe vijf uur ongev eer waa net defile gtiji ndigJ , Mll c·

Mabon, de Cis ••y, d. Ladlllir.ult, de hortog v.n Nemours en aile overigo divil:liegeneraalrJ bene\'ene de
vre;emde -militaire attaclHSI!I reden tot Voor de cpretri·
bune, W8ar zich de gastgevers, de Pre8iJelit der Na·
tioDale Vergadering enz., bevondon, om he m te begroe teu. TlJen de maarecbalk op militair& W~iJ het
·aaluut met den degen bracht, verhief zi c h de are.,,:

1< "0 d. M .... chalk I do eenige kre.t, die geboord

werd .
D. Maar.chalk keerde ·hui.wa.rt., do orerige pot.o·
t.ten e,eu ••• r; d. talrijke toescbouwef. volgden dit
,oorbeeld. ED elk F ralle chman waS oatuurlijk ten hoogISle voldnan Of or hetgeen bij gezieD. had, f;\lk FrQuscb4
man, b.hol •• degenen, die tot eoa oredebond beboot'n.

VBD

Cuba, tegen Napo]eon en

d~

goed gegaralldterd.) B cn
Scho.akbor,l
In ct
~wa rtt
eoht Ivore n Soh nukslukken, S.obwa:;sers il,wg. Kl'OQll-

;:f~~hi~~ue~:j:~~I-:~I~:~l~;:;l ;;:~:~I. :!:;;,~ I\~ ~I~ ~I~ie:~:;
urdon." Bloem

ve uster en

V"ftten,

\'uOn\· ~I' p0!l1
cl)llIpl~ot

finc olI R, E LtlgU t'C

llle ubel GO l'dijn en.

E e ll

groot

cristo.litJlI desert S~rvit'ls met G laz61l j Japnosc ho

Thee
en KolBj Kopj es. E en porcoleinell ge~ chil dc l'li ('U ge ..
bl.,emd d t>j c uu cr ScrviU8 voor 18 perttUll cn . E t!1l wit
porcdiju c n E et S~ r"i es \'oot' 18 p e r~oD e n, m et e ... n
g roote partij wILllflol1ze borti t" lJ . PI ~~ twetl(cll wllurondt-'r
Dlt uwe bOllilloi cs, M essen. Lepel~ Q II V vl"ken \I~U U(}l't
Bt!rlijnsch zlhe r ui euwa J8panlilche ~fa-tten, A lka. t it1ven
ell Tllpijten. Ben groote IJ lSkiR t, GJ "Z~Ll ~u
di :: pt'DIi
Kasten, llekkc u, diap ull8. eu kcuke n IJcnood ib"d lhll l e u.
Etl u lIie uwe .Kook- kaguhelllltll; dnurbij bu huo ,·t: ndtl p&u·
nen en PutteD, een groote purt ij Keuk ~~-gel'clJd scl;&pP\",IlJ
"orma n in I:I Jorteu, gebu k e n IInd l.'f o Pn uuolI, £t;' buk::
t"f~l, un8ter en "\Vctlg;;c ha! t.J Il, Jnpullsehu mnl'tevnlh.IU.
L e lu~te ello n, Wn te rleg ge rs BI, d kuip ~ n enz. ·Huis.zei leo.
on Kra fs, E '~ n e grooto pnrtij res tant provi::5ieu en
,_ Drankel. w~:nrond l' r fijue wijll en £:tc.
J

i

YOORTS,

.

~
.

ECII Slllldel\t'ood llijpo8l'd.
met ecn

op de TentooDl!tellil1g t e Sol o,
eere prij ~ bekrocn<l.

ECII gehccl lIi~lI\t'c iilijlord.
ECIl Engclschc LtanddollWCI'.
Een ~lIrOI)esche Vis ll, "is•
E~1l

opgeetal1e koJonien

in Zuid-Awerika g6vocbten, toeo hij zich in daD
oorlog teg.n den oud.n don Carlue ODder E'partero
ond. rseheidd •. In 1843 oDderdrukle hij d.n opst.nd
iLl SarragoB8& (tn BtlrceloDlj vier jaar later b81ette hij
•• n donI van Portu6 al, hetge.n helD den titol vau.markie. dtl Duero be.orgde. In 18<1.4 w&s hij m.t 0' Donnell
en GODzolO1l Bra'o een der aanl6ggers van de revolu ..
t.ie. In de l.atGtc ~Bgen van Isabella'., regeriug,

uitlllun t~n <le NAAI-MACHINE GHOYEU en BAKERS, Groot co mp leot mel; ee n groo te l'oo rruud nna.:~
den; Praohtige eU gO l3u toopellde Pdndulea au K lo kl'tJ u.
E ~ D nieuwe r eg ulnt eur hallg Kl ok
(uurw,.-rktn 1ioar

I<;ell Coupe.

Gemengde Berigten.
- M....chalk MaDuel Concba, geboreD 179,., had
re.d. even aht .ijn bro.der Jo.6, tban. kopitEin-g.noraal

van den

io

1868, word · bij m.t do .~m.n.leJlillg .an oen K.bi!:et
bal •• t, ·m.ar, bij kOD de .ep~mber-ollllV.nteling Diet
te·g snhoudeo, toen de koningin weigerde, om looder
deD b·,.uebten Marr,ri n •• r Madrid terug te keeren .
Ooocit. Dam .ijn oololag, Da ala de autotiteit.n der
boofd.tad last g.l1.ven to bobben, g.eo nutteloo.on

nieuw Engelrich Z~del met compleet

b8rna~

cb.ment, diver.e Tuig.n en Stol-g.ree,18choppen,
VERDER:

Een echt Hollandschc
met jong Ka.lf,

KOE,

IG fie8soben melk daags gcyen ue.
Tweo pr.chtige ,groote Australi .cbe

~:
'..

~

Kimgaroe

HONDEN.
EeD groote p.rt~ Jap •• scbe BLOEMPOa".rEN,
op hoog •• t.ond . Mds, eon collectin fUne PLANl'JES
6n BLOEJl.lEN, in Ohine.ch. en lul.nll.oh" P utter.
en wat verder te v-oorac hijlt zal wordfln ge bracht.
Daago te ,oren te bezigtigen, 1erwijl zi c h roor commi8sieu op deze belangrtjke vcnuulie ge.r eco.wDlHudeerd

hOl1den
(lIB)

SOB~MAN

8< 00.

I

BOD

~·Nam~nirdeOomtiri.8ie' lil"llltgb'db "1111~

in .d.e.
l'.Jo'ery .vIIDJJume8- B"fI,ll,..,e"k~'I1~

BanketBakker

.

,•. '. . e8
. . >': ·.jt.·'.·C.:.,
.·.':.,.,,'d. '.is.".'""'[""".'
M.8.:. ·.1,f).:,MJt.~".
oPUD.
...."... 1,Ii

LOT:.EN

J. J. van RUIJVEN.
1 0" G.

~eek.en~et~r . k,ellDiw'a~ndegeDendil!I gMd'.I'§"t!I~btj4N'
hebbsn gegeven Yoor de feestvIerlillroplll "ItI:~i

Jen

II.

ten behoeve van het

Protestantsch vVees-en Armhuiste . Sama~£tng.

.~am.r.n!l'

. (198)

zij!l to bokomen bij
G. C ..'.1.'. VAN DORP&Co"

Versch Indigo Zaad,

(~46)

ran l'nrtnnt •• ! door deu Heer COLENBl{ANDER
r

~~:a;e.::~e~e :~::.t:n:::~g::IV:~U~,ledr ~[nBrt i~n~~ n~:~

Prij8 Vlln heL Lot! 2.-

IJit de Si~al'enfabrick

BIII/Deo

,.•.• B'" A 'OZ"A'A CoR. ('"" I Alejandro !iIlar y Villar
ontvangen een partijtje

Versche echte Havannah Sigaren,

B. KARTHAUS & 00.

(900)

R.oode en "Vitte Portwijn,
v0

R e COil

0 I'

V

n 1e Be

(667)

(1

n ten •
H. BOUMA.

J;"

Yerpalc.-t in li:ist~·jcs van 100 stul,rs

J:uerh: Celebras it I 55 de 100.
R.einitns it;' 16 "
Do ldsij es van / 55 .iju in blik gesoldeerd, terwijl
dit'l sig-at en iu pakj~s vau d r i e 81\U d 1'i e in e1kao ..
cler gedraaid 7.iju.

(1023)

EJ .A. Z
E~n

..A.. Fl.

IIll\'ana CI(llt'.U<.:N

als:

Renl en Regalin. BriUanio:·l in
Intiwi(lns superior, fenix Lon·
en flor
in khdjes \rn.ll 100 I'Ituk.
Puike CA.Vl1'AS en HABAN OS no. 1. Uanill.
CIGAREN.
Tllrksehc TABAK - TatukB-pijl,jl's ell lango Duit·
sche Fijpen.
(G87)
13. KAInHAUS & 00.

W-ater en

Met geolrukle Hoofden, en gllidens Iijnen, Eeer gemakkelijk voor huiseIijk gebruik.
(1096)
G. 0. T. V AN DORI' en Co.

Handleiding en regelen voor den

l 20 f 25 en I 40.
(29J)

KAARTSPELER,

G. O. '1'. VAN DORI' on Co.

J'IU Olltj)akl
do.
do,
do.

BOSTON.

95 N0UCJ'1. Juin:f!ll midenlijn.

QUADRILLE.
TRIKTRAK'!JPEL

110
125
j, ')

I 2.-

Ii.
(1097)

l 'W

Bladen vnn kllunpjet1 Yflil

1/

franco per post f 2.25.G. C. '1'. VAN DORP & 00.

40 op 50 Nellerl. duinlell.
Ii

Bufeltcn

,l,r u.sl'htaJelflil

Geillustreerde werken

5D

59
55
48
18

II

ss

Holloway's Medicijnen

COIJs:)les

do. voor Dames met losse
bakken

(1847)

J '1.-

,in eon band J

4.-

I/illustre doet.cur ~fatheus,
llugues-le-loup,
La combat d'ours,
MaiLre Daniel Rock,
Le tisserand (ie la Steiubach.
La tr~Bor flu vieux seigr.eur.
in eon band J 4.]rlon illuBbrc ami Selsam.
La peche mlraculeuBC".
IJIl. voleuse <),leut'ants.
L. blanc et Ie noir.
Le cabalil:lte lIans Weilllauu.
La citoijen Sehneidt!r.
L'ami ]~ritz.
Confidences d1unjQueur de clarinette,
La. taverne du jambon de n:Inijence,
Les amOUfeUX: do Catherine.
La. maison forestiere,
La Jaif polonais.
in "on band f4.50
Messire r.rempas.
Lfl bourgmestl'e en boutcille,

BAZA.R.
Itciskoffel's groot soort.
B. KAll'l'HAUS <'0 Co.

B A Z A R.
r\polinarjs \tv ATBR
wortH ee"td."gs gelo,t nit (Ie KORTENAAR.
(688)
B. KARTHAUS en Co.

BAZAR.

!.,

r.~~t:~~~0l~1llihese,

\'un

1 it;

bl1 Oigar ette: l?apior groat model me

VOOJ'

VAN

Delicieuse CI GAnEN.
Di."et olllvang"" eehle
Regalia fina.
ExeFion Rotchild.
Regalia Sup iiOB.

Havana

CIGAREN,

.1, :

Me-diu. Heglllia LondreB,
FSJlix Irnpel'iales,
IJ
Butta.nia.

"

Real.

Superiol1r.
Flor.

Nieuwe genezing del'
bol'stigheid.

chineaiu.
:F. H. BOUMA..

(697)

met heele en halve

Toon~n

t\..f 60.-

PRACHTIGE

Speeldoozen,
mot Trom en KIokjes a j 300>(297)
(}. O. '1'. VAN DORP on 00. '

band

Uitkeeringsfonds.

ge.chiedkundig· Talereel
2 deelen .f 10.franco p'3r POflt 1(.1% verhoo.ging.
(1806)
G : C. T. VAN DORI' en Co.

!i:~:i~~~:f:~1~~iA~!~~~:1i~!~~li~~~j~~~}~~~~~;:~~;J~~~~~~~~::~;~~ EENE DAME,
~:~~~~ ~L:~g~~i:l~~~~~~~~~~ ~~ltlo~~l~v~~\~e~~;~tv~ 7:\~~a:~:~~cming
bc~

verloop v{\n (lClligc d[lgen kon llij zich tor rllste

van

Genezillg del' Vloeingen.

~~~f~~:~:~l~l\'{~~;~I~:),::t\~~~~fjt~~~~:;f:i:~~;~~i~t~;t{~

VAN GIUMAULT ell Cis l\polhc~cu le Pluija b~zitten
gecnc dlCr .gel1r(Jk~lli, 1.ij wllrkctl spoedill, \'crmomett de ~u,:m~ n,iv1i _hsQr
ombnlsel Ult gJ,ulcl1, hilt \'CedelHl ~(ldcelt~ des k.orcnll J 'znmcngesteld,
smelt ill ue illgmnmden en brc[lgt het genecslllllldel meer in :'3nt~·
kiug mel tic w~terwllgcn of water ,van kannlen. Emdclijk word!' nog
Leora w{'rk'lflamhtJiti (lour de nanwclighciil V:in het ll~lTek"el vall Mali~
co, eell 'boom lilt Peril aan~cwRkkl,!rd, dete bO'1m IS ~edert ccuwen
IJij de Illdian£!11 he.hlld, om de vloeingen'te. ~enezen. Oe uoollreffeude
werkin g !let Cnl)~'lle8 van 1\lati~o i~ de Qorzallk harer invoering iu
Rusland door het Gouvernemeul.

SAMARANG.
B et doel van dit fouds is, elken Vrijmet&elaar de gel~h~d~,,:~
geveD, door €len kleille m8£l.odelijksche bijd,fllge zijo Vronw eii~ Kin.
deren een gcldelijke uitkeering 1111. zijo dood te verzokereil..
HC~lldeD c!en'leeCtj~d
.28 jaw bet~U a.e~ t;we,C) !!D:een ,hal*
yen gulden' per mnnnd vt;-or elk'e' dtdz'end'''galdmIt.'--welte' -men
.aan ziju wed~we of kindercn. uifgekeerd weu"cht, te zien.
Verde.re biJzonderbeden,iijn-te-,jndrn in bet Regletncnt. alit op

van

karta en ReUlbang J , Ll),het Bcstuor d~r }la'i.ouDi~ke,:So"Jeteit te
'fernatc J ell voorts bij de ondergeteekenden, aan wie men"ook de
'Vcrklnriog dat meO lid van het Fond8 wil wordeD~ ,kI!tt' zia'dcn.
J. M. ROSSKOPF.

F. J. J. l'llINS,
(928)
SamaranJ'. Juli ]874.

ill staat lIollandsrh. FraD1cb. eD Muziek

ala Gouver;nRnle, heu,e,he en fot,osnlijke behBndeling prolf6:abl~
bo,"n boog Salnria.
(-1029)
Brieven franco lett. Z. bureau Sam. OQurant ..

~TTENTIEI

Hoofd-dopot bU ae Hoeron G.br. LOONEN taBatavia, in ae voorn.atDsto Apotheken van N e.r·
landaeh Jndie. on bU G. IJ. T. V.AJ.~ DORP &00.
Ie SamarlllJg.
(430)

VetO.'

die dt' Z U

8

"i n dere n,

t e r s 8 rho

0

C. L.

D!~~~~¥f~~

D. -C. DE BRpIN-.

u

Il~ B

do undergeteekenden· ·beataat
.
gelegenhefd tot. bot eneadreren
VBn PLATEN, PORTRFlT'l'EN
en TAPISSERIE WERKEN en bel·· oppIakkon en
vernl.sen van KAARTEN, all •• tegend .. irii·n8t· 1110gelijke· prijE.n.
..
(1024)
G. O. T. VAN DORP en 00.

Fabriekant~~.

..... Een JONGMENSOH, . . . .
thans nog in den handel werk.aam, b.kend·.met
b 0 e k b 0 U don en de. vree~de T.le~,. zag,. .let.
gasrne III September a. s. geplo.o.tst-in een adDiinia~
tratieven werkkring op cene landelijke ondernemillg;

(1115)

__ EXIIEUITIE EN KlllIUlSSIK nn06U.
Expeditio vau all. goedere" noar de binnenllin.
den

.lava;

vall

nR8r

811e plsRhen

dBo.rbuit~n

zoowel

alsV:;~::;O;;a;:l~el~~;~~~~~I~:~ ~re~~t"

statio'n
nanr de pakhui.en op deschanl perpioolSuikerjO:12
• ,aDdero produeton/ 0.18.

Bij weging RBn
onde r wichten.

de Spoor

J

nansprakelijkbeid .. Oor

Bet uitrool'en' van Konunillsiell en Let in en uit..
klaren v~u gouJereD tegen e-lechtB 2 1/:;1%.
Relwlllmanliecrt zieh belcefdelijk voor bet bou·den
von V'endutien.
..
.

Samar.ng Heerenotr •• !.

11' L E

(284)

P. ZWAelEIl:

-,; JJI 81

De Redrlctie der S. mar. 0 g s c h e Coo r a!, t
zoekt berichtgevers in de yoornaamste plaatseli v~n
Ja\'8 en de buiteubezittingen, Gdleimbouding wordt
,er"ekerd.
(1051)

Ll Graveert op Steen en op

rt'lCOIHIllRuJeert. zi~h Your

0

l' bezoelten, bestsalt van af

den 16.n de •• r, bijde ·ondergetoekonde, die· in de
onmiddeIijke nnbijheid dier8ehool woont, golegonbeid
om het middagma.l (R ij s t I a f 01) t. gebrlliken
legen .Iecht. f 10.- per kind en por mlland.
Voorde bilboorIijke a£haling nit. on bezorgi~g Daar
do 8chool wol'lit .iJrg gedragen, terwijl ioformalien to
!,.komon Eijn bij do· z"' t e r,8.
(1086)
Mevronw A.M. VAl\' DJOII PLAS.

haL bowlen van

Hujsvencl ntieIl.
(9~.I.)

KODunissie Kanloor.
~

'J'c lioc.p gevl'aagd,

Een stoom SUIKER~M.OLEN~
,an 25 Paardenkracbt.
Een Billnrd cOl'Dpleet'.
l.... ~biediugell onder -brieveo.

SsmaraDg, 13 Augn.tus 1874.

P. ZWAGEB.
(1120)

--~-7~-

""till»}';\1

Een UTI IS:

in de B lin deS p • k 8 t r a .. t.
(712)
HOEZQO.
Ge t r

16' onderwijztlo, wenBchte eene plashing

__

:Fi9.~le"

TE

f 10.-

Fransche Omwenteling1

MATlC~

HAn~IONICI\'S

e~n

earlijle'so

Aam-

De lleer lUUKr to Parijs seller!;. ,'Ilie jllTcn :Jail aamilUr:;lichllid
lijtlcnJe, kon r.ieh nid t~r l'\l5tC lCE:~cn, 1.01ldll[ hc\'igc iJe!l~al.L\\·dhe~
den tc gtl>'oclcu. die tlrfli~dl!lI liem tc v(~r~likkell, ~cd(\ r en(te bijua
drill fllUUlHl!::1I WaS ilij gcnood1.:I:lkt {lell );{\cht ill 'lljnen lCllllsloci (loot

heuen op; ll:l

Londres.

Ln Lnthnidad 1101' 1ina.
flor.

in

glassnijde1's,
wanr.n" de ])lAill/1NT in KOP);,R gevat is,
(2203)
bij G. C. '1'. VAN DORP en Co.

Liefhebbers

groOt.Ji1 .. ,S0&118

(672)

DIA:M.ANTEN

B. KARTHAUS en 00.

;

'Metalen.

Waterloo.
AUe deze wcrlten zljn l'ijk versierd met fijna tee
keningen.
(1571)
G. C. T. VAN DORP & Qo.

echt Turksche Tabak jn Blikken

.

"La OOllsta:nte et

Le to.lion.
L'inveuteul'.
HiEtoire d'un cOllscrit de l813.}

Cavitas.
Cortad~s.

II
III

"

"

.u"

b811temd, heeft totbijdrage VOG. do' ho.nielJl'lling, v{ln
het· Komedie-Gebouw·. toSamarang," .. , ... .. .;"
ao.d ..t ·do verantwaording omll'6!>t do· onl;vangaton
en ,nttgav&D gedu.ende een maand nR., b.d9i1 ,lie. ,mzage ligt ton kantDre vall· donondorgetookende
.
SRmarang, 18 Aog1l8tD818'T~
Do Th.8atn'ler
-.
(!l21)
W.P. J.VA.N Dlll;\J~;,:

La tres,"le nair.

Manilla Cigaren Puik Puik.
Pun i:;j es,
no. I

'

f' l'!lIle.1Q

A. L ann de uilgever. van dil bIad.

Erckmann-Chatrian
~: ~~e:~::

',

l{e~euc~:~~g:d~:t~!l~:!:~~~C~lD~:D.~O::~::e~:~~o~:;te~::

van

- HisLoire d'un pn.ijSllll, Is revolution ft'o,oco.ise
Hi,toir. (I'u~ hOlUme du peaple, l

B KARTHAUS & Cu.

. ., . :

1111. Planters en

O~J:BRE
~HIST.

ecu fa(ltuUI' wrr (altHAR,\ ~lA.RM.lm :tIs:
RfJll(lo tnfelbladeI~ van

.. •

!7:;' a~:vr:~~a :_e;:~k:~.~~n ;~:;jateaiy!:ect~~:j:~:~~~~e :,.~,::

KASBOEKJE~.

Kleine

olie-yerwdoozen.
Pnssel'doozen

BA Z A R.

H. I,. DE LYON.
(1039)
- - - - - - - - - - - - - --

Bestellingen op aIle aoortea van DdATTIE·HOUT·
WERKEN worden naogenomen door den Admini·
atrate."
G. llf. GRIBLING.
Adrea per .poor Halle G,dan!Jan.
(970)

G. C. '1'. VAN DORI' & Co.

'Pracllti~e

Cal'lsbcl'gel' BlEil
Apolonl:ll'is WATER, en
Champagne Moet en Chandon Illet
Cel'liflCaat,

(GEDANGAN.)

It. I 3.50 de . H ieIn.
(72)

Me. NE,I LL .& Co.

Bout- Aahkap

G. O. T. VAN. DORP en 00.

Goed velin PAPIER.

klein pnrtijtje ecbte

verkrijgbaar bij
(1357)

.

e.n . do.nitg~Ve.lil .121M;.~li
2e dRt de commissie be~ YOOld.slig8.lda
. . :,~ .. :..

Ontt'an.qen per Anna Elisabeth:

'Iava"nah

Pas Ontvangen:
Gerldtc- Chilll~scbe l'\.Ia'ttell.
]\Judarjjn Gen'lber.
Pe'trolenul l'i:ooh'-Iuncbines,

F",ertl.eke

d~ti,.

10.dllt dSf,lDtvlIDgeDgaldsn hilbbell'be'
dragen
.
.. . .
...

;VI"£~~M JA~ OORNELIS VEENST~A
en
ROSE FLORE GERTRUDB SAIJEBS

Kendal, 9 Augo'tu~ 1874.

wedoweLI!i:r.~.
HIIi'l)

p den .26 ·JlllijI. ov.orleed n" _een : ~rtat~p~ige

O :~od:t: ;:~:::n{v.o~A.Sr;~w:,e l:~~en:~.:.~
.

van genoemd 1.,,1.
W. L. G.OASTlllNS.

BnIL1ol.U<._
W. C.J. OA,STENf!.
d. O,OASTENS.

(1119)
-~~~~~"~........-

......... ,

Verantwoordolijk Rodactoor Mr: R;:VOBS~M:.A~.
S••lp".oIrukk.rij -

G, C. '1'. UN D()RF ...

roO.

~

