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Hoofdbureau:
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ken bi) den in- ell Bit- en doorvoer ieer matig
bohlst zijn; 20 op den invoe!' vun aHe grondstoffen,
diens t.buUt· aun eigen fabl'iekcll , zeer geringe belas·
tlnge n g elegd worden; 30 Vllll .1Ie vreemde geiapriceerde goederen, die met iplandsche fabrieken
in annrakiog k a men , op het inkomen zood.nige
Itooge regle n geheven worden als voldoende zU n
oro het binnendaudsch deviet vnll eigen voorLbrAngocle ll te b~glln 8tigell; zoo evcowel dnt de ko')pban del naur buiten oak <iaurin 7,0 0 tHin lUogelijk wortie bel emooel'd; en 40 de llitvoel' vall aile obieklen
yau binn cnlandsche industrie zo oveel doenlijk worden begunstigd en yrtjgesteldm ' .
En di ezelfde protectie . ~eesl wa.ide naal' IndH,
over. De Nederl andi!ch" schepen en goedm'en zo nden mindel' in- e:1 uitgaa nde l'egtenbehoeven te
llelal en dUll de vreernde e ll die vel' mindel'il1g za u
"lleen worden toeges tuan na u ,oliepen in Ned erl.
India g ebouwd.

"De commissiolluir.
1.
De 12e April 1824 z.1 in de geschicdenis fall
den handel een belangrijke dag blijven. Zij bet oak
datBommigen ni et ill h etr.ellae entbusiasme deelen
voor de goboorle van eeu bandelsligcbaam dut mi n
of meer roedepliglig W il.~ 'Ian het geweld dell UlIand.e r aangedaan ; zoo r.Dn Iiet tach een be;Vij~ van
groote olwerdraag1.nnmheid ziju; om Qns nwt ee~3
te "illen " erplaatsen i n den levemloop van Nederland s
grootsten commi.sionair. Nog Diet lang ge:eden
dacbl w en dal de ,Iagen van de lbndclmaatochappij ' waren 'geleld en stoutweg vroegcn sommigen,
natuurlijk ,-ooml "Ij uie de vool'deelen filet t.rekken
door kOlling Willero I vool'gespiegeld , of b et ,Ie
llloeite wanra W3,5 om een ligchnnm da t gecn r eden van llestaan m8el' llllc1 - h"rde uitspl'aHk YOOI'wnar yoor hen die zichzeif liefh ebben - krachtig
in het l evon ta honden. Znlk een illsinuerende vr"ag
werd Batnul'lijk godauli vaGrdat hie!' in Jlldli~ tot de
vel'hoogd e premi a "an de komj·planters bCBlolen
was, want daardoor was het du;delijk dllt in den
ee"len tijd Hiet to denken vic1 ann de nfscbafiing
nm cen stelee1, dal, ho ewel !tiel' en daar met de
ruw ote en grot'ste wapenen bastreden, llij ee n vrijheidslieyend handelsvolk , -Iiever niet !Hoest bestaan.
Of we daarom twijfel cJl fiftJl de goou.e bedoelin,:;eo van Willem I ? Ye"g den we de YOQl' den JI ~n
uel zoo !Jange jareo '1 1ct ''.Taal'iu de "forst bij onE
optrad. Dien koning voorlc[L;l'end zijne gebrek en un
bou de n 1.ondel' Le letletl op zijn

jOYialiteit van zij u

bcu ri:l,

(.. )

_

_

_

aandeelell genomen. H et kapitaal del' M aatscha ppij
werd op 37,000,000 gebl·ngt.
Inlu8schen , naanwelijks geborell, kwiinde de halldel- tnaatsehappij en de reriten die xc afwierp, waren
lutte!. Maar gelukkig kwam er een tijd dBl 7,e
leven kOD van de gen....d. ynn de n grant' van den
Bosch.

H. V.

Binnenlalldso,be Beriohten~AMA
~t\.I.,rlalqdtl v l.·ludI8elte

-
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NeJ .-1udie in de St.·GOII . 1. It. ,t9 .

wij maken

De Inspecteur op Reis.
Com/die in 1)(;1 uearljtJen
door

NICOLAS GOGOL.
Venrijt het loch g<-Il . ",i t:geilliet,
A.ls Sf. er geeD tcbooa gelaat in f.iEt.
DEHDE BEDRIJF.

Zesde Toonee!.
YerlJolg.

If/on 41i>:l. OJ js, . dat is W8ar ooL , (ta.t ia . van Z~.
goakine; ~o.ar er js nog e en And er Yourii Miloelav8.
ka, en dat andere iB door mij geschreven.

4.n •. .dnd. DaD beb ik zeker bet UWe gelazen. Wat
i. dat mooi!
Ivan 4.1.~. Ik moet bekenDeD, ik leef voor d. I.tte~kuDde. Mijn huis is bet foorriaamete VaLl St. Petc re~
.burg. Men beboeft sl"obto te zeggeo: bet bui. va.
Ivan Aleu.d.o, i(;(joh, dat i. voldoonde. (Tol alie a.·
deren). Doe mij toch het 'genoegen, mijne h~eren, m.ij
,.to )rome!J. ~pzoekeD, WIlDileer glj in St. Petersburg
.komt. Ik geer ook bal •.
A ••. A.d. Ik kan my den .aiaak en de pracbt
,oilrstenon vandio b.ls te St. Petersburg . .
i.t)(M ~tei. Spreljlt
Plij Iloar 'ni et 'voo! Gij ziet
bij . voC?rbeeld .op tar"l esn pilate;, tteo pastMi van zeven
honderd roebel •. .De .oop kGUlt in een ka.oerol regel·
regt nit P.arijs met .en otoomboot. Mellligt d.n dek.
eel f't~ ·af en er Btljg~ee.o gaur uitop', ,,~oaI6. nag nooit ter
~ereld ger*eD werd·. Aile 8vonden giikoaareeo bai,

port ijt.je whist, de minis ter van Buit6DIBlidseh e Zak~D, de frllll dcb e ftlUUll1il8Bd eur, de dtiit.
8cl:8 ambn.ssadeur en ik, en men apealt er ongelooi'dlijk. Hj o. Kom ik op mijn kil mer, un. vier trapp611 10

h.bben

et§D

opge, .. kkold,

dan

heb

ik

nog

olec bt.

de kracht- a m tot den kok t e zaggon : u1\favroncha, Dee m
mijn mante ~ .... 1tfaar wat praut' ik ou d oor, ik ver g at

gobeet dat ,k .p de eerate "or<iieping WOO D. Ik beb
elecbta esn trap op to gaan. lha r h(}t is merkwaard~g, eeos in miju o.otichawbre t l;!! !(.ieo, WD UOee:i' ik lIog
Dlet op beD; .~ra va D en priusen verdriuge n er zich e n
gOD zen als blJ6n, men boort er alocbh: .... g ...• g .... g ... ,
Dikwijla 18 er de miuit5ter u~lf.... (De bur(Jemel!ster eu al.
Ie i1llde'ren ~taan met eerbied op) Aan wijn a dr es Bchrijft
men: Aan Zijn9 Ex cellent:e. .Eens IDb ik ze:fd oe n
ministeri o bestuurd. Een Vl'cemd gu\'a1 1 de mir:.ister
was wag, men wist niet WII8r hij gehkren was. Nil-

tuurJijk alge meene verlegenheid , wol ke parlij ·t. kiezen, wat te doon, win io rijn pln~t8 uan to ~tellen ?
Vtlr~?heidflne g?ueraala wilden. dezen pos·t b~klelden
e n verkregen dlen ook, mu.Q.r lIoodra I"ij . er zieh in
Dle~gdeD, ~leek bet da' zij ur ni et voor 'berakeilll waren. Op ho~ eerst. ge.i ~ t ochijut ·h.t gemaI' kolijk, maar
van ".ade~b~ ~ekoken, ~]et het er 'kwaad uit. Zij oien
dat Z.IJ ~h!te kUDu en ultvoeren, men t ondt · 'om . mij.

En Zle, op betz.lfdo oogenblik in nllo str.teo koeri. .. ),
ko~rieI'8, koo'?e.rs ..... VerbselJ u eens, vijf en dtlrtig
dUlzeod kO~r1.ttrf~ Welk ea.ll tocstal.d, .ii, vraag u: Ira..n
Alexo.LdroVltach , 8t~1 URaD het boofd 'nu het miniateri~! lit was ceD weinig veracbrikt, dut DlOl:lt ik be-

kenne.n. Ik ga uit i'n mijn katnorj.peo, ik had plBn
~elger~m, maar, dacht ik, men r.a.l heL tot voor de n
kei r.er brengen eo mijn utaat Vo.o. dienBt ook. nt;~ is
goed, 'mijD~ heere.Df . ik Deem ~et Ban, zeid o ilr, :ik n ee m
bat aalJ, ma.ar uat IIi.'3D met m'ij niet .... niClt .. ~ . Diet ...
Ik mark a\los. En to on ik. d. ' bu~eaux 'van bet miDi.-

te

'tori"laug8 .kwa .. , wa.1 an •• in 'rep eo roe. ell i.d.r.

_

J!{J.'o~uldt:en.

Uc:u 11~l& ,.." Il littl

1II!o .. U.1.

Illtu8,cheu W"ordt 8a.o belaaghehbeoden. nijgciateo, cuk or Atldl..:r~
dagen hllUDe h.neyeD un bet pC!ltkaDtoor te dueo bezurgcu. - De
door.r:endiog van bier 11I~~rt st lle.h I,lnalll per een;t l'"l:rir.:kk cJlde PO&t,
Het nur VitO 91u iting voor de post 010 de Oo~t j,i dl;:~ :n'onds
teo 5 llt '·; om de West de~ lllo rg~U! teD 8 Qllr , en om de Z u: d
met elken epoortreiD de. Oloegen9 teo 6-i 90 'a voorm . 11 ure.

IRA.N(:iI_
Soeralrarta, ~ i3 Auguatua. N S8.r wij l'erUemeo, he eft
eell hew.l t, rOO\'efH wederom ' nD ~icb doen hOOTeD,
eu weI tU88i::ben KlaUen · en Kalitao. De Heed z8.m o Wu~
Din g \'IlU ~ekf'reD ~18t1 Beij SODiti iu de deaa Sarian,
wud Duoderdug fJ.Y ond jl. tf'ge n 11 ure, in een oogen·
bli k het tooneeJ \' QIJ roof en pOgillg Lot Ill oord l \'Vat
g~l ukkig irl ZQOy e rN iff mi81~kt ) dill de b uj~be e r en
vi er au de re persOllt D ale cLtB ligt gewond werden . 1';[1
Ul t U wi! we l eu, dut de vrouw nlll Mas Beij S~niti
nOll Z. n . den SocBoei1ae nsn it! gep urenteerd, zijo da zij
ceDe do c htn van wijlen ptLligt;rUIi NIlt.n, N ;ng rat, ho opt
Ul en ook spoeJ ig- de uun Jeggt!TB fBn c.li~n rcofl.ocht in
handeD to krijgen. De Rijkabeslierlie r ,'crtrok Zafurdag
morgen jl. UlllU' Klatteu, o m i.iell wc~ die t8.ak (e be,
w oeijeo ....
. ..... ......... .......... .

Spoorfteg-M.Mal8ch"vpU .

vertl.-.,I~

VOUl.4

de

411~lIfI!oI'~

9H\.IIVUUaJ ""."eJld·~ (leu ht~tl Au.litB. '1 87'4 .

._ ......... ....

(Vontenl.)

Sotnrbo(ill, 25 AUgUtl t.UB, D ~ pattij, die gi<;i:ereu
o \' oIHI g vge1e n we r d Dllar 88ulcidiug ,'aD dtl t l;!T10\' illg
\' tlll de n 2dc n ZOOIl ra n dell S ul hw vnll Koe tt' l m e t
de Bde docllter "un dell Regent VIlli Soe ra.lJaijn ) wns
uu itt'u gewoo n dr uk bez uclit-.
'l'o~ di e p in UtJ ll nac ht W aH me o
feest dere.ud~ bij .
ce u en de toal3~J die liou l' deu R es iden t op het ll UUstllRnd ccbtp.!uu· w~ rd ing(,B~eld) WllS ze~ r hllr telijk
ti D gevoelvol.

\'uart p al'tij trok , kwam AI' llog ee n element bij dllt
ollZen handel belcmme"de en benadeelde. Het
mnntstelsel WIIS zoo .g ebrekk ig geregeld, dat hel
allen crediet verlaol' en de kooplieden geyoelige 1'01'Ji ezen be ,·okkende. Herin!!e"e n \Vii er slechta aun
dal de Neder\a"dsche gulden gel ijkgestelu was meL
dell indisohen en deze op een wanrde g esLeJd werd
t an 30 , tuivers terwijl bij slechts y'·5 sinivers 1Y.lurd
WllS, dan zien we dat de koopman een 16% ver·
1001' en in zijn illllSi" om rijke ink oopen te e10en
bedl'Oge n wel'd doOl' den engelschen ha.ndel , die op
manufacture n g en oeg vcrdie nde om een rijke r et.our ltlding b te n emen .

De Kederlandsche handel verflna mvde
meel' en wie zoo gelukkig wos om geld te "unnen
beleggen, we rd spotachtig IInm' de ]'eederijeo ver\\'ezen. 'iVillcm I, die aorlsvadel'lij k belangstalde in
handel en nijvel'beid, bleef niet blind I'oor den ho·
pelozen toestand en niet doof voor den algemeellcn
noodkreel. Het ko ninklijk beslnit - vau 29 Maart
1 824 ?ou redding aanbrengen en 1'001' iedel' de
deelne ming open'tellon (Ion · de inschrijving Vaal' de
oprigting "an een Handel-Maatschappij , die binnen
deo tijd "un etteliike m en allergnnstigst wo s ufgeIoopen. In plauts van 1 2,0 00, 000, het gevruagde
knpitaal, waB er 0 p eenen dog, den 12en April
1824, te AJllst~ruam voar m eer (lan 31,000,000
i ngeschreven. De Koning zelf had Vaal' I 4,000,000

~illgell (I.~

0.50.

Bandjertna.lu eu Hu."W" c u.u.
J) en 2So!u ~"' .; "I" " 1/1 1\[l ull
Mako.ssa.r" TilD.or.... K.o(..,pru.. u,,· e ll d' ~

LIJ N SAlIARANG-VORSTENLANDEN-WILLEM I.

u.·.., ..

-

f

Dorlleo'~,,:;:~~~:;:,t;u,~:',~' Bllilton .

Yooruit was, wn.arvan het oj) Java tengevo"lge yan ue
I vel"
beschel'mende regten len kOole oak van onze scheep-

I

zOn mi51:ch ien even OllV:l-

B.elgie) ee'u Yel'hOlld ing dj Deen .C-il cvre e,n (;j,. on~SysteeUl
in et Ilam e de be.chel'lnende r ?glen io bet leven
ri epen. W an t oak de znideliJke pl'ovincie n vall Nederland haddon baar eisch, een eiscb 7.eker nog ne ·
derig P,ll kiesch in Yl'rgclijk van den eisch die 0 113
von on ze broeder. verw ijd el'd e.
" In N oord N eacrland", 7.egt de heel' de Wa"l, ["J
" was, ". de onafhankeJijk-ver ldurillg van 18 13,
wedel' ingevoerd het Plakbnt yan 1725, als wo o
dd ran uij.ini.ig lariet' beroemJ , en ha d men .elf.
hel. Jiberale begin .el nag nirnrnel' toegepast.
In de Znidelijke pI'ovin cien dilal'entegen werk!e
,edert 18 14 een op Imar vel'zoe k v3slgesteld >eel'
bi.chennell(/ t.ari ef Thans rnoet er een algemeen tari ef gemnnkt word"n vaal' bet verecnigde kOllingrijk.
Na randpleging onder anderen van afgevaard igden nit st.del\ike kameI', van koo pbandel en yu n
c.en Raad van K oophandel en Kolonien, llesluit de
Regering nit Ie gaan van " het hoofdhelang eenet·
zoo ve e! mogelijk onlJepel'kte nij heid des bandeh,
y8wij,igd met bel oogw erk om bet inlalldscll t"briek wezen t egen bet yreemde Ie onder5tenn en. DanroJII
zullen 10 aile vocrwcrpcn van g "oote handelstak-

Voor iedere volgenlle 5 wGordeli

Doeh besehermende knnstg repen k ond ell oiet
baten. Wa t m eer zii, als ".volg van olk mercan·
tiel "jjs /eom, wa rd de essenti;de priki;el VOOI' ue
indus tria, de couen l'ren!ie, ge heel gedood en. ze l(,
onder de beschenllende vleugclen van het gonvernement, tegenovcr de Bngcbcheu olllll agelijk goem nak t. En behalve dat lr llg'eland all. in. indnst.rie

hoof<ldeu gd, de

derlandslie vend "ijn al 5 ondallk b.lar. Verliezeu we
oak oiet ui L het oog de ,""rhon(ling van Nederland tal

I

Prijs der Advertelilien: Vftll 1.--10 w().,rdell vonr 2 \)I"fll..

li:n b et kaninklijk besluit yan 25 April l S 11l
5teld e de yoorthrengsclen van Ned . grolldgrbieJ
behn]"e w ondbe hoeften, mot. Ned scha pen ingevoerd
vrij van inko mende regten .

j

(e

A:bollll eillen t sprUs
f 12.50 per halfjaar.

voor geheel Nederl.-Iudie

Yau ' Wilh-m 1 lIan

K ~ d oon g.Dj .. ttio.

II

- M el) VclrleH, Jat U ~ Suit-an VlI.U Kodei tich.
heeft late ll voorJ r ll gell sIs lid der V rij rn etsel nnrd · o rd~
en in h<! t gebouw VBl.; de Societei t de K lub nfln
lll~t Soera \>aijaliBc h
pubi ek eeu nf:icu eidBpar tij
.zal

VallK.odoo ug·Uj.tUll uu..-\\· illelu l

1 " 't::~~'~1

e1·l' &."I':~'r..:~ .

geve n.

--,•• 111 .

Knmpong ~Oel'iA.U kreeg de adjud8 nt.r arm dt;ld ra.ger Van
W eO!iell, op h ~t oogtlIJo:ik dllt hij de bOflhY ering ,,,i lJo
be kliUlIU ~ J1 r een s c hot in do r eclltt:!r borst l
llaJ ut 3

Postkantoor Samarang.

minuteD t o voreD een lilla·kogeJ deo .stu ,," ~-a n ~et
vaandel had vet·brijzeld .
V an de kolonuc Zijll gee ueuv tl lJ 6 oI)J ~ r ·() fHci cr~ D eo.
miud ereu, en ~ewond kapitein Pt!'relllt'r ( Ii gt-,) lstu
Juitenaflt ran Wijk, 2 ~oge18 door den rechter bOf enarm, 2d e luiteno[l t '. au u er Z ee 1 kogel ill d!J iilJlier

Sluiti"9 "an de FraruchB Mai l,

viA

Batavia

Siue-aport:>
-i
enJ S
.. 1
en 18
• 1 Ueo29
.IS
.. 27

September
Oct ober
November
December.

It

bO\'ft tJ IOflssteek in de recb ter wnn; na bij hd (jog, en
1 klewa.n g .ho uw in v.iju linker dij ; ben(:v ~J)8 p. m , 40

E"geltche Mail,
vUl Ba£0:v10." Muu.toll"_
Singa.pore.
S~ pt4.'mbtjr,

October,
N ovember,
Dwember,

8
\)
II
S

Riou~

miuderen j de \'ijalJd heeft anll dooden achlcrgclat9D
'7 3 uu\'u, wanronder een hoo r~1 ,Toekoe ) ."

e.l.l

17 Augustus. D ~ BaNm Be-Jllind-, g (:zag~· . D . Buijs,
nrriveerd e olui er hed0D oc htenri VRIl Atj t-: u, med (?ur enge nde 65 ziekeTl" aileD voo r llulM'h Les tel.QJ) en de n
ko otroleur G~ertaemB, ~ I t..iel' gede blu·kl'"e rtl. De IORt ste
if! wegcn s k oortsen ,,"oor hrt)c mn an dcll lHd \'0t1d' he ,.·
wnarti3 gcc ..-u.oueonl .. , .....

ea. n,
en 2l:L
eo. HI.
lin. 17.

Slo.iliug te H"tavi. dt' }:,'uyi!b/~'f~C mq.i/ 60 Auguli ~u;;

'a Honda ten 8 ure,

I

SUlllBt:ra's "W"elil"tk1l.1IiI"t·. Telok B e toDg,

- _ Hit I{oe de bt on worlH · ous IH' l'ichL dn ~ d ~ kO lll3t
,' un dell Hee l' der Kill dt:' r~nl H an d "nn Indit'J G ou·
ve rn ;.;: menls Commisso.ris VOM d e in nw r i_ug d(' r U ec ll.
lteorganisatie olhi e r, ha lf S~pti:!lUb l;l r kUI.) \\" ll rd e!) te ~e~

Deukoelen. Padan" en A.tjeh,
1)eo H IID en 246D vao. elke ml, n J.

Muutok en PaleDlbo.l1g .

mee t gc zi~n . D e gewezen GouH'ru~mt!n t.!j

Den 17eu un elke hllLII.o.d.

ee ll be-t!'fJe als een btad, Durg(!met!,ter en anoernl oll l I/ellen: IVa7" .;:.··Zexlwdrorn:{sc!l. !Jerattkt~in r'iu'' '') O! ik hourl
Diot faD 8cherlsenj ik heb hUll allen een goode les
gegefe n, De Raad ' aD State telrs n eed- mij, eu
Wl\nrom eigenlijlt? Zoo beD ik nul Ik ontzio mij
voor niemaod! Iii !eg tot een ied er. Ik. keD mij zel·
ye n. I k ben overul, overttl I edere n dug kom ik in iwt.
paleia. r.l orgen word ik bovord. rd t ot don ran g Von
voldmaareohalk_ (Oij plijdl vit
is op het p,,,,1 Ie va l
Im ,.1JU/.af de (1"irlbtenarej~ ' :8c7t.ieti!1l toe en vangen hem eer·
biedill op.)
Furg. (naderl bevende en t.m oM te sprcken) Zij, zij ,

el.

zij .... zijn, ... ziju.·.•.
Iva. 4.loz. (op .Ire.gen loolt) Wat bo~oeke"t d.t.?
Eurg~ Zijn, lijn, -zijn .... zijn ....
Tva • •1Ie.T. (oJ! d."zelfde" toon) Ik begrijp er nieLa
vanj wat een onzin.
.
Bur!!. Zijo, zijn, zijn', zijil Excellentie W8Dseht 80UlS
lueL te n emen? .. Daar ie de kaDler eo "lies wat gij
vl!rlnnge.D knnt.
I van Aleg:. Wat een dwaa; bold, rusteD! Afuar r,oeJ,
ik zo.l g8.SD rusteo, mijne heeren, nw dejeun~ WaB ze-e r
~o~' d, ... Ik ben t e vreden, zeer ~e~rede,r:I. (In rervocri"g)
Gozout., " I.bbe.rd •• n, geoouten I.bberdo:aul (llij gaol ill
de flan!lrtm~end~ kamt1', de bur!le~e(,8te-r ·volgt M·m .)
ZevendaToGneul,
Dt:ze/fJen 6eNa/fJe J~a" .1.1~~a·~,dTo(lil$cla t'! de 6urgemee,ter.
lr:aJ,ofJ. Dat ia BlUBt eBO mao; Piotr . IviinobitBcll,
dDt i••• r.teen ulan. No.it in mijn leven be'o ik in

geze18cha.p

(Soer. IIbZ_ )

Pal/aJI:;, 5 Aug uetus. dun eeu parliculi e r fl!h rij veu
van AJjeh oo tl peDfln wij d e \"olg cndc no d ere bericlltelL
olll lrent dt} op del} 26ti leo JuJij gcleden ~' e rlieze n:
.. Dull 2·6s ten Ju!ij was voo r.ou ", l:Ie D hee te du ? Bij
d e bC8tormiug van 2 vij andeJij k A \,I;!T 9h:~ d. i IIg~fI in

geweest vaD z~lk

een

ge.wi gtig

W.lkon ran g deDkt gij ·d.t bij 'bekleeM,
bitBebP
Zoan06 . Ik dank d.t hij .w.lgeno raal
JoanOD . Eo H, dd.Olt ~at 'ee.n . generaal
.ob,aduw. k..... stoan : Ais bij .gelleraal ia,
'miDst. gen, rLli••i m.e. Gij bebt lIeboord

persoo n .

Pio~r

Ivano.

.,,1 z:j n.

~i!i't io

zljn

SdCrf!: torIS,

dOD k ej~e rtijke l) llaud " aD State OUH! p!"iu ~t. L3 t~ n wij
nHea a.lJ ot1dig ga8u verlul!ca fU"tl A romo s Fe doro dt~c h
e u aan K orob ldne. T ot w ee r'7.ieIl ~, AllIlU And r e0v llfl,
]vono1. Tt,t w(le rZi e ll E, bcste H illllc l iu! (beidn, gaon
heell).

,I
I

Ar/em, Phil. (lot l,lIc(f 8 LOUA.·-i/sch). Re t· it! iLl ie-del'
geva l ~crba.zcnd. ED W8a.roUl z{.u me ll h i!Jt kllnnen
zeggeD: Wij zijtt zelfd Ilie~ in uu if", rl11.
Wet
"ou er gebe ul'en, indien hij morge ovweg Htl ll l'a ppo rt
D8llr St. P t: tersburg zond . (Zij 've1'la{f:tl pt2i nzt');d hd "t' l r ·
::A~ r:·~~.d."','"; illdptdeul' -(!an llt!t olftlertoi.ltJ .) Goedt- ll d ng,

Acbtste tOQn eol.
Anita ...J.ndr6-eVlla ('1l ' ..lIari,'l _··b doJlo rHa ,

Arm. And. 'V el k eell 8ang enaoUl
.A}'lri" Allf.. Wnt is bij aardig,

I

I

..J,m. And. En welke voornawe

m euJ:l c l. !
w8ui e r ~ u, mel)

b~~

merkt dBdelijk dat . bij uit d. boot'ddad ia. Ziju e manier VBn doen .... alles is :£00 .... Ret id b~ too ve ren li !
II:c be ... dul op j oog el iedell VBU zijn t!lng! H~t h(w fll
loopt er mij yan a m. ~ro (; h Beheau ik he m g oeJ t tl b-:: VHllen, ik h. b gomerkt dut hij ouophoudelijk u.or mij
keek.
Maria ..-I"t. Hij ! 108mB, htj , ~~" k jui ~L lI.Ullr mU !
Ann. ~lui. Ga, a18 het j ~ bull en, jl;)! dWB.&8hcJ,clI e r'
g ene and en fe r.telieo, r.ij booren hier lJi e t t·hu is .
Maria .Int. Neen marna, hot is de w4nr hl'lll J
4..". A.a. Nog. iiI ! Ilt tal niet met je kibbelcn !
jd '

kunt . u ie ta .·. &nders dan dat. WllaroPl

Ztl U

hij \1 Qun·

kijkon.! Wat beloooft llij dat le odoou ?
Maria ARt;· ED toch ie heb wanr, . mo ma, hij . lliol J.
.ijne oogan onopholldetijk "I' mij gov •• tigd. ToeD ilij
Oller letterkunde begon le 8prek~,.\. Itee~ ..hij eeret 118~r

mij .en toen. bij verteld& hoo bij met ·.de 8lD. ~~sl!ud cur8
dan i.bij len
boe bij mot , .gewhi8t b~d, beert bij mij w.'r . een:blik t?eg.worpeu.

'ate.ht.drle :w.k~lI .

d. Grool,.&1 hem .erg....II.D. 'lerwiji de 'Heer Mr. 'I rigs oef.Diog ' ged.....lld"
m'8er
S~i,bb, o,' vaD ,BODdOWOU,O p,~e.ide, D~ , w,ordeD .~a,1 d,", r, IIl,D,.d-, va,atb.id iD lijn, BpBI,.rkregeD t,e hobben. , "
rad.n vaD Padan~ ~D ~f1amaD. ~OO so.h'JDt ,.dan eIDZijD. beide 8010', ap•• lde hij uit, h.t hoofd ' eD' oak
:~~~~e !:~:~gg!':!':kt~ot';ij :e':e';,'~:~ d'~~,:~r.~ de ork.at.t~kkeo werden. iloo. b0111 gediril!eerd. Ion'
gelDIr. EiDdelijk zal ,dan in eeDe boboefte worden ,erder de partitllrea voor &lob til bobben.
,

0::

~uemld'enwlaelok80mreem,.d.8.a3r,.Oa ju_ar<>.nrkgu.ele(l
.'J).nRldNoGorE''Nrl_eD~' GDOoD,O'de,."g
~
_u
w.rd geoord.eld.
Mogo dit bericbi Diet ,. 1. roo 0010 voorgaande 0p'
~.yo! gd wordan, door de tijdiog dat de komahan de..
Oommi8••ri. op nieuw i. uitg.sleld!
(Pad. Hbl.)
Padang,
Au~u.tu., Ni.t
g';l.den io in r de

5

18"[

g

~~::ir~~~~:s~I~!·~.g~:!m~:~K.t~o~;'~. e::rk Pt: ~~~
tayia yoor do t. At""in goon.u •• lde en oyerl.den mi·

~t:~~~n .~:b~:f:";.nO;I~g:~h~;"r::.I~:d~~erm~I:~~9a~~
J.D.orgeo in

de R. K. baeft pLaats gehlld . lamaua.. d.i,e

:~:; ~:=~t 1' ~::~:~~~'rli~e~:d::l!6 dVe~11;:r~e :::e:'~;

rouwfloers behaugep. en aile voorwerpen van metllaJ.
waren evenzeer door zwart krip overdekt. Voor het
hoofdaltaar stond eeD lijkb&ar, bet zinnebeeld der
uitvaart1 OUI . welke eon aan h.l koorknapen gek:-

~ekereu

"I'

~.n

' I~ diama~teD tB, Ni.uw.Y~tk.w~.r

d~b

proat
dlennard,was lliet 'groOt. m.... is tot zelfhiJ
gefe;tig4
voldoenlng ,.00. aI dege,nen. die ,d lllfaan bijd,rO,ege,,D.
bad, Yoo,' ee~ gsd,. elte, t,~ l!e"ld~ ,. te makeD" ,tB,II a,l,nde,
, doo. de ultkomat o,••troereD.
,
•• 0 huwolijka-reisje 'to doeD Qoor ED"<)ra '!>D de re.~
Op .eo ruil!l terr~in , .tonde.. , io beboorlijke stalliD- ' • te beware.. tot, bij in Amsterdam, ;'wam. Op een 1D0r' .
ge~ m.er dBD 120 pOard"D; 8"'.1 doouoed. 111et glad·
gen too alf uregit,!! , bij op , wag. wet de, dia\DB,o teu

pe&aD, gena.md J. . . . .. 00 wooDaobtig in de kampong , K.1i G.",e, die g.p&8aeerd.n Zoodag io bee.hon·
' ken toeatand &aD eenige iDlanders eeo pak alaag heeft
g~gev'D en d. gebeele kampoDg in opa.budding bragt.

de glimme"de buid',fri88obeD .,ogopalag en, .olleat.... t
eD maneD. deden de meeeteD d.zer zien, dat er lorg
foor bet ,oudorboud beataall bad; ,eobooD. vormen langs
borat. Dok eo pooten en mear good. 'eigen8cboppeD
kondoD bij v.le ,paordeD worden waorg.nomeo. De
mee.teD w.r.D vaD MiDab ••••. ra. of v... meDgd met

o.tj •• inll"pa,k t in .ijn ' linker broekz.k. Op ' d'on' trap
vanhet bni. no. 710 ill do Forntbatreet,. Iua. d.
juwalie,' op do twe.de , verdiopiog wooot, ' ontllloette
bij e.o jODg menoch, die hem vroeg of bij ' j~wee)eD
ging koopelJ bij den jow.li.r; uij waa diens bediend~
eDZOU d.n met hem omke.r.J. Kapilein ,A nd .... on

DE SOIlOUTEN bebb.n eeD premie yaD vijf ,guideD
uilg_looCd a.n .lkeD oppo ••• r der polici. on aan i.dar
ander, die een katiel op he.ter dftod van di.Cotal' bo.

uorontalo·.n TOUlini'·raas... Op ' d~ v•• mork! bl.ok
de, wa.rd~., vB,n ~oed opg_kweekte b._at_n, d ••r
..ar hooge prijreD be.teed werd"D, tot •• If. I 600.

In dal goyal. ko. hij volgona bot jong. mensch nog

,

DB POLIO'I. OD',.,'og eOD klsg', t tegeo
•

da~rvan aaDgifto

trapt eu hUD

,B,ilro-

do.t.

deelde h.m mede, da" bij di.oiaDten wilde vork';open.
niat teregt. want d. juwalirr zelf waS ,.. r.t

ut!!

ver6cbillende diRtrioteo dongeD D6Qr den voorrangi oo~

vier ura, to"u hij weder op wag was uaar deo juwe.

berucb te SigHo Louif op de bruiloft von den inlander
MoorJaU, woooQ,chtig op Karanp Biela1'a, aen jav3ao
met ee n scherp ,oorwerp een steek in den r ugter
scbouder tOHg ebrngt, welke echter gelukkig niet gev8arlijk moet z.iju. Wat daartoa aanleidiog gut~ is bij

an kala
van
mindere hoedanigheid; in
hat gebee! waren er 129 gClltald; slecbts weinige werden verkocht, du l)rij~ e n wareD ruim. Een vijfligtal
varkeD8 81oo~ zich DaD deze 8choone rijj er waren
exewpllaren bij die door offifang en zwn,nrte tot het.

Iier, oohnoette hij op de
\'an Elioll.betbstraet
wedtJf het JODge me[;twb met cene dame bij zieb, die
Zeer djk wus ge~leed . Alit oude bukenue sprs" .de
bedieud o b~m aan, t"i! vergezel de hem, daar bij tocb
ook noar zijll kantQor ging. De duwe waa beleefd;

worde geatraft. D" verwoudo is aa,ar het Stadevet-band gebragt.

vee en een tientQ.} ecbapell waaktefl bet overigo uit
der tentoouetelliDg. Ret wos to zien dat lan gd urige
opkweeking on goedb verzorgiug waren voorafgegaan.
Nil. opening der tentooDetelling "loeide de menigte
flyer hO.t ",eer ruime terrein, dat doelmo.tig ingerigt.,
;.' verech~Jdene [ustplaate8o aanb ood in ltDmbo~.tenbm.

dan, eo IItak dat
d (' u mondj zli prtls€"ntJerJe oak.
baar wan en d&arop lng-ch a nd J~D vreemdeUbg, ditf
niet weigerde. Naauw eJijks hall bij h~t gegeteo of
blj voeld~ zich du~zt!lig; eeh n eve l kWRW haUl roor de
oogeo, de jo::.ge daruu boorde !,ij ze.ggen, lint hij ,wat
2wart op zijn neUB had van zijlt sigaar eo .zij "fe~gde

Den
d:lg werd ·het aantal illJandsche bezoekers
gescbnt op 2500j den tweedeo dag v~rdubbel~e dit
aantal eD kBn eor DOg hooger don lager geetela wor·
den. De toegnng dil3 den flerlllten dllg lDet 2'/2 Ct'l?t
JDoest betQolli wordeD, was de o tweeden dag VrlJ .

hat wag met Lasr 7.Rkdoek .... Van dot oogenblik of
weet AoderooD niet me~ r wot met bem g~beurde.
Toen hij wader tot zicb zelven kwtl.nl, l'4g bij iu oeo
stikdollker verblijf, dat naa.r de kilhp,id cn d~ vunzige
luebt to oorlleeleu, f'eu kulJer t. iju moest. Hij betllstte

V.KRWONDIKG.

Ie den nfgalo,open uaoht he ... ft

08sen war~n

Diet

bool~te

~i~~~: :~:~~~:r~~~~;:!~~~~:\:fi~~ ::::wl:Ch:~~~~ tH'ns~lg
~:~i;o:Uj:~o~o~:~e~'~n ~~ri: ~:~;::t::t b:~e:e;atb~:j ~::~:~:~:::w:e:~o:~~.a~~i~e ~~:~er~!: ~:~:e~)I:~:~ ~:::;~:~nn:~O":U~~t::;:tt:~°
t"~;'
iu

dood Tonden. De kerk: was goad bezochtj er havon..
den zich bebalve twos boord· co twaalf mindcre offi"isran. OD a 6veer handerd onderofficieren en BoldateD,
benev~D5 :enige burger!."
..
--"' R et stoomschip ? i'ce-.d.d,niraal F{&6 iu8 is giateren
met het detachoment laadingatroepeu onde r kapitei n

::!J~I:;;~eBon;:~r~:::r ~~~in:I::e~e t~~~:;~:eo~:~~~d~~
..nen rerondontelt dn.t 'Ziij van l1roamon voor de kOUlst
der troep ell DOg t.ijd-ig zijn gew5urachuw(1 geworden.
Naar men yeru ee mt r;a.1 eSlt groote tro6pellmagt WOl'a
den bij een getrok.ken om in Aualnbo6 te ageere.u .
.. E::n

~n:U6~~~:;1 k~;:n~cb~t~~w~jneS w:~(~ d~~r ~::rd~~

Anhti g weo r ovcrI'allen,

o[\d~rtlte~oveD

r

d

ges ..lUge r

en

~~eJ:::a.~pv:~:ng~~r;fl.~~tll::~::~I:ez~~~t~l:IJ:;:~:~e:.t~

£ij eindelijk een st uk h out Vilil hun vaariuigje tut sttl lln
op den }aog8n weg, dien zij zwewmende e u plu.lJseu de
hadden af te leggen. Eergistereu i8 een huuDer door
den ViSS CU6 r8prauw opgep ikt 011 rarnam ik van den ger edda ~.t tjn ~tg~ oo.ot, na 16 . ~r.'~ te h.bb;n rond;
t
~::W;~r~kt Il:~ il~ d:,u~~el;:en ,':;;:w::e~l~1l deB '~:~~~;e
heeft ni et t.2indcl' dllo 36 uran zonder rust en "onder
voedsel drij~' ondt! en zw elUlUentle d oorgeb r&ch~."
_ 12 Augustua. lIeb 6Jo B.taillou h. eft per te,
legrnm berel ont\·.&.ng~m zich geree d
lllaken,om na~l'
Atchin t eru u te keeren. In \\clond errl g te krlOge n IS
men vau oo~deel, dat dit korpB J vcr3terkt door een detacbement '{ft-U het 15d~ Btl.tailloll, is aaogewezen om

t:

IN DE PLA.A.:rS fan dell beer Hamel, die wegenll ., .iek..
te op wflcbtgeld wordt ge 8tuld~ is door dA llA8~~i Dg
tot Rooimec8ber 9'00l" d e IolandMohe gernuente albier

benoewcf, de heer KffTlter, gewezeu geamployeerde bij
den geogrAphiechen dienst.
0.1' Dl:)N' W.EO nsar PotjerongBn worden hier en daar
vrij gr.Jote nteenen net1 rgelegd door ja\'"08.08COe kinde.

dansen vermeerderden de
alle be:oekers w~rd waar:edle voor e l e afd eehog bees eo

de mureu tot hij t'indelijk een deur voad, waarop bij
zoo hard ffio gelijk l.Det de \' uialen Bloog, W eldra ver~
Bchene lJ twee rua!lUen md z8.kdoeke n 1·08 over bet

nen stoot. Rad en morgen zag men
voor eon gliu.
ding bespannen paard Qver zoo'n steen 8tl'uikel~~ en
uUen, mot het gey-oIg, ddt de fier in de kar geteten
penwnea or nit werden ge wipt en op den grond to
rcgt kwamel1.

wareD &flDgeateltl, hadden een moeijelijke taak
de·
zo meest aile fraaijebeesleo.dd beste aBD te wijzec voor
bekroooiJJg. Er zijn eon veertigtal vie rvoetere bekroond en cen groot aantal pluimvee. Behalve zilvereu eo bronzen medaiJles, bestouden de prijzen in

hoofd grl:!llagen, zoodl\t hij hunne gelnatetrekkeD Diet.
zien kou. Zij zeideu dd, zoo itij rU8 ~ig bleef, bem
geen kwa.ad zou gescbieden, mnllr uot zij hem BoderlJ
vermoorden zO·llden. Ander80u biebl zicb toeu stiL
k ofJij. 'l'o~u ~liep hij wader in. B ij ~ijn ontwaken
kwaw en zij wader, bonden h~m dd Lo.nd~u, bliDd~
dockte n hem en wild en t'I:'O prop in ziju mouu stop pen . Hij beloofJ.e el!hte r lliet te z.ulluu scbree uwe:J,
waarop zij dit DRlieteu . lUnar terHLolH1 dllnrop bego.
teu zij he m met chlorofurm, ui tlt tll ec hts zijll ge188~,
maar oa k zijn onder· 0 11 buvellk l~ [·l't.w, zondd hij Wij·
derom ge.heel bewuste looa werd .
'l'ot zi c b zeb-en geko men biH'o nd hij zich bij de
Tribrme in Sprucestre et. D", r duk vall de chh)roforw .
wn·s z66 sterk, da.t bij fir bijll" Y:lD sLikte. AlB tlt:ll
beBcbo n ken lOA Ii wlIggc ltie hij \' I)urtj ee u policiengeut
sprak uew UAH en rtandJe he m el'gens in t e g.aaD,
daur bij te Vdt.' l gedronkeu bud. llij verzocut dezeo
hem hij ;. eD apothl!k er t.e b Nnge n , claar hij niet drOll·
keD, maar bauwfI!mJ WIIS. Hi l.: r kwam hij wt:dbr go·
ueel to~ bewusLzijn eu ollldtJkt t:l na dtt ~ uittt slecLts
ZijU6 d iRlOtHlt eo , maar t...11~ e (ld£e B : e~r.ten :.-'11 f oorwer·
peu H.ll WRIU'd t", 'di 6 lJij l1ij zill' \ ~L1 d, h e lD wart'Li
ontJ!tid en. H~~ bleek nu dat. hij vaH mnn u dug T1uruiddug
3 uro tot woe tHtll,, ~ morgeu in de mB gl tier boosdoeoers 'KOla gl'\\'oes t,

een

D~ar

weI geen ·be.toog.
- ' 1 5 Afiguslu!.
n

NOGr wij

ve:rnemt.lll beataat

bier

worde tegengeg.an.

lelters gedrukt in kleuren en gou,i, e.n prachtaluk
vaD topogrufiscue uitvoering wag beete D (van de 10·
rigting del' heeren Thieme & Co., 7.00~18 gozegd werd).

E::U.MEK. Op den 31e.l} deter ten 8 urd ' Ii uiorgena
zal albi er hat ;toogeuoflrud klaiil n.mbtenasrs-examen

afgenoDl~u,

B.t..,i •• che bladoo twe.derlei I.zing.
To h.t Alg, D , v~ N. l. le''' n we d.1 bij ond.naek
gebleken is, dat ee nf;< moedwiJii ge hand den kabel met
bijlslo.gen hlld doorgehakt Dit is geschieu op een af~
lItaod van 4 Eng. mijlen \'an Kraw80ga Hoek. Geemploy.aerden der Br"itsch-A.ustrali8ohe Mllatacbappij beb.
ben "au de rodakt.ie van dat b!RJ. bet doorgekapt gedeelte van der. kttbel vertonnd. iu welks pIa.Btll . eeo
Di6UW gedeulte is ingelasobt, Ret bekleeaeel" was vol~

heriooeren, dat kort v66r
ontdekkeo der breuk op
de hoogte van Kraw8ug8 Hoek, Oem of t~ee .Arabi ~ che
vBsrtuigen dBar gep&.sseerd zijn, komend e "no d ~ Oost.
Volgo ns dt: Illdie'r zou de oorzaak: zijn geweeAt Jat

::;i.it (; ~"n;~~kn d;::d::t~a~t t~a:~:~O~n

wog nabij Sinke l bet lijk ia gevonden vau

eOll

bearnbt~ , die in de reeidentie TapanoeH op

;:~~ 1:·!~noent:fo~t~d:~~m:;~:a:d~:h:~t v~r:o.~j:·;.a~~
i . gevallen en den hal. beeft gebroken. (Sum , Ct.)

Ondank. h.t .chooue wedor waa b.e caD'
oert "an giateren .vand niet d.uk be.ocht, D. gaed.
::~t ;·,,: :::· :·~ ~g d o~' :>tilkkcu br;:;.gt ';.I nde r dG uftllweziglm.
veel entboosiasme te weeg, Het duo concertant ~'oor
,iool en piano door den Hesr Marku, en I\lejuf'lrou W
Z. voldced bijzaud.r, en het appl.u, biel,1 aan toldat
OONCERT.

do e:s:ec utantco "joh

OQg

eens vertoonden .

Werd het

be~

bU Karang Anjer drie anker., die door een .chip fer·
loreo .ijn, aao den kabel bev.otigd wereo, zoodat het
ophalen von den kabol d•• oak groote in.panning zon
bebben gekost.
OMTRENT de te Meoado iD da vorige w •• nd
gehOUUttll telltoon~telliDg \'au Vee lazeD WE:! in ht1t
Soer. llandel.blad bet volgende ,
•Eeue bijoond.re gebeurteni, heoft d•• ar dag.n in
de Minailassafplaats gehadj Bene tentooll8teiJing en vee·
morko, .00rlodeD jur ontworp. n, i. den 22 Julij nit·

eert f,eappreoie~rd, giaterPtt a"Vond toonde bij, doD!' ijre·

glH"oerd e o n3sr algs.Dleen gevoelen w et den beslien
uit~14g afgeloopen.
Do verw8cuHDg uezer oerate

.4nn. dud. H fJt is '\\'el mogelijk dat hij h~t et!n& evenije. eeD cnkolen keer ged •• n I,.eft, ail.eu' omdat bij
dacht: /.' ik. moet tach eene uaar bear k:ijken. i '

Burg. Wa.artoe er met u over gesprokeu! .,., Nu tijn
wij er mooi Hosn toe! Ik kan nog maar niet van den
a,hrik b.komOD , (Hij opent de deu, en ,'oepl) Michk.!

rioalepel vall den hear Marku, r•• d. op bot vorig con-

N

6

g end a Too no. I.

Dezeljden eft de Qfl7genuester.

bi.,,,,,

Bur!I' (zad'lf"
Iredemi.). S.,\.. ..... t ....
Ann. And. W.t io or don?
Burg. Iii ben ciet tel'redcl.l, ua~ ik lu~ m zoove.e l heb
i.ten drink.D . Wat .. I het .ijn ula m.or d. h.ICt .. n
• 1 hetge"JI hij ge"egd he.C~ waor i.? (peinzend) En
waa.rOUl zou het niet wao,r ziju ? Waoneer iemBud eon
- . weinig te veel ge lironken u6eft, vertelt bij ai wat er
in he", omsoat, W a~ hem op het bort li gt, kom t o.er
.ijll "tong, Hij beeft OD8 lVel wat wijo goma.kt; dat i.
buiten aileD twijfel; want rueD kun no oit eene aan·
tpraak houden, zander er wat bij te fe rzinD8o. Hij
opeelt met de miniotors ell kamt in het palei ..... Welenlijk, hoe· meer ik er over cadenk: ... . de drommel
mag w~te n wat er in WijD hoofd omgaat. Ik begrijp
er Diets meer van . Hat is mij Illsofik op een toren Bta,
of dot WeD mij ga.t ophangan ,
Ann. A.d. Eo wij hee Ct hij uti juiot yol.lrekt niet
verlegen geIilaakt, Ik be l.. h. hem slecbts eeo man fail
de wereld, een welopgevoed jongmeoocb ian voorno.me
Camili. go.ion. W.t .ijo rBng betraft, da.r bekomwor
ilL mij weiDig om.

Bu"q. 0, gij .ijt wear met · r.gt .eo "ouw I dat
woord ' Mgt alle8. Gij d.nkt .Ieebt. BaO ijdelbodeD. Gij
zegt op eeD. bet eeD of aDder, men weet daD Di.t
naar Ganleiding wnarvan . ·.Men &a1. u den kooet gaven,
dat '. is eeker, 6n U IV WI&' is oen verloren man, Gij

hebt met hom

.00

vrij ge.prok.D, al80C bij maar eeD

I..nobitach W8t1,

A.n, A.d, Ik zou u raden daaroler niot te tobbe,D;
lfij wet.D Jet. dat "" ('ii .ieI kaa, dochl" qjUl),

Hoewol het z.elden gebeurt. dat te fl.ii(lahB8sil inwouers
uit allu districtl-.'o te zawen kOlllaD eo niet een of

~r.d"r

grooten
gou\'ts.
dieotttrelS
wat:! . Danr men geon sporen vaD aan bern gepleegd ge-

.ae~I:~

OUl VIl.D

kroondu inlande rs, di e met een I 80, J 50, f 40 en
mind er zich zeer gelukkig gevoeldeo, terwijl bij de
prijzen eeD diploma gegeveo word, dat met k~ur van

i ll de aerate pln.lltJ moat worden uitgernflBkt wien de
-aer z;n.l word en to egljkevd, de gereserveerde plaatl:!en ou·

.zo~ken om Iudie op geen .Bi te zware proef te 8te llen
daor apdrijving der bel.sting".. V oorloopig .chter i.
Jit 'foornemeu op den a cb tergrcmd geacboven, omdat

bl~

geld, hotgeen niet w6inig in deu 8wask .iel der be·

ougelukkeu

komeu ga~f, be'lalve ter plao.ttJe van bet gepleegd ge·
weld . .voor bet p!lbliek is dit een waarborg, · in ZOo
ver er uit blijkt, dat d. otDarui. der gem.en.chap
gee118zio8 a.an het mater ieel der l\{aatscnappij ko.n gawet~n worden. Ointrent de plegers dar euvaldaa.d verkef-I·t men in hat onzekcre. A.lleen meent meD zich to

g

D~ JUriJ S

ron bed"id.nden ' aard

bierv"u

O:.\!TRENT do oort(l.ak VRn storing iu lt~ t61~grafi.
sebe geweenscbap met Siugapofa \'indcn wij ·iu de

:i~~e:~o;aell~i~ e:: :a.e:t:iti:;:ze~~n! :::sc!;;i.;e '{e~~

opgewekt~eld,. ~~~

nomen.

kuunen koweu, vooral bij het rijden des uvondll wijl
lUen dan de steonen niet kan ziea, is het weo8cbelijk.
dllt (lit spel der javaanscbe jougd vau PetjeroDgBu

gen de positie fin .f'nr..; ~lill) n Polirn.
NaB!' me·n verte k.ed r;ulleu on 3de. eu 4Je kOUl[lBg-

.len golegenheid zal wachte n~
D~t vt ij, acbt~l"blij\'eDde ingezeteoen, bet vertrekkend
.korp3J w&lll'iu wij zooveel goeue vriennen ell keonis·
len tt:llen, in alles het goeda w8oRcben, bebo~ft zeker

.nBtio~ale

,~:,,~:: ::~

Volksspelen. en

warden

~~r;;~nn~e:Ol!~j~o~~i'J~:;:1 °ov;r~~ng~!~:~t:a:a~e !ij~

~ersten

ij
gr::ttt:

ren, die tich daarns aobter de dijkjes verscbol{iU hou·
den OIU van daar gade to alarm wah de gevolg6n zijn
Wdooneer een vOQrbijgalnd rijtuig tegen c en dier ·6tee.

::nb~z:~~e:n:o; !~~n~'~~~!I~~~:f:e~o~;:!~~n:~~ ~a~t:~~~

,1ie 'Btl hot 6d. B.t.ill ou met d. \~a n Batavi. . er·
".cbt wo rd.o nde r.dap gboat reeda 8poedig hUD be·

tu.acb'D

ru~~e:e ;~c:::g.d:~.:;lar~:; Po~~::o~~ ::r~::~!: ~:~ ~~.: t::u:'~~ v:~fwo? :::i~~r:::r ~~~":~:u~~:o~~:

roep de policie.bearubten Svistounow en Derjiworda,
zij ziju dsar, niet fef van hier, ergeDB bij de deur.
(Na e,,,iDe oogen6liA-ken ,/ille) , H ot i. mo.kw •• rdig boe

h.t tegenwoordig an •• in de wereld t06g.at; h.d won
nog te doen met eon groob ·welgemBUrkt menscb, mnar
neeD, lJij is wnger, nietig; hoe te wet~n te kOlllOJ~ wie
hij is ? Een militair Hjkt nog n41tor jet·s 1 ruaar il)waod
in eeu klein, leelijk frakje . ie altt {ieD vlieg zonder
vleugele. In
geval heeft hij zich in het logement

ieder

good goboudon; hij bee ft toeapeliDgeo eo clubbel.inDig.
heden g •• egd, die O,en onmagelijk ontraad.elen kan.
M ... aindelijk ia bij toch ontwa.kard. Hij heert .elf
moer ge.ogd dan Doodig wao. Mon .i. t daa.lijk dat
bij nog een jOllg~LeDscb is.

1.' ian de '1'

0 0

nee I.

De: elJden, O,mp. Allen garm hem tt! gemoei en
ma~'en t~ehn'

"tet de hand.

.d,m. And. Gij hler, wijo niend?
Bury. S.. t.. .. Wei? ,•• g? ala.pt bij?
Of,ip. NeoD, hij rekt ~ich DOg wat uit.
.inn, .And. Zag eeo •• boo be.t gij?
O:S4-ip. o."l8ip ~ mevrouw.
lJUTU. (lot zijn e vrolttO el' zijlle. docMer). Ret hi goed, het
ia go.dl (Tal O"ip) , He.Ct men u .. el v.o o'le. voor·
tien?
04iip'. Ja, ik daok u !e~r.
An •. And. V.rtel mij •• 0',' oQhaogt uw me.aler

•••1 gravaD en ,pdnsen?
O..ip (Ie, ;11"')' W ..t IIU te antwaorden! AI. meD
mij nIl goed te .len geer::, wi! dit zek.r tegge,n. dot
meo mij deo ..,g ' bet~r ••1 t., oleo geren, (Laid) J ..,
hij ootraDgt ook grllven.

gr.chil vind.n

OlD

met vuiot en .tok af Ie dOCD.

is hier de orda doot' niets en geeu oogeublik veratoord
on ltocrllchte 01 0 01 groote vrolijkheid eu QpgewekLheirl,
voor.1 bij de bekroaniog die den lweede . dog plaato

had.

De

commiuie fOOl' de teutooDsteliing, wllQrVs,n de
resident voonittor WaIII, he.!'ft o.lIe red 6D van t.evreden ..
·h eid on mag zicb verheugen in den goed¢n u.fioop
cener Zl\sk, di e haar veel ZOtg ell rnoe ilc bl'r..gt., maar
die ook eell \\' ehhan mag bee l.e n voor de MillahaSB!i.
en bewonera en met

1'. 00

goadeo uitslag is

beeindigd."

EES CunIEUS .A..DYIES TEGEN DE LI.f.l{ENYEUBRANDINQ.

Iu· duu Hofer Allu:iger ·viodt mt~U ue volgende ndv... rtentie : , Ik oud ~ I'getee kellde verklau.f hierbij ~ (lilt het
volstrt:kt niet n oo dig ia d.e lijk.euverbro.ndillg ill te
voeren . Ik ne elu ret'ds aedert 15 jil8r t e Zell hat Q,Ulbt
VAn dOQd g ravel' WAar, zander dat Doit ee u gt.·v al van
cboluro.~ typhus, ellZ, in mijll fo.wiJie is voorgek lHlleu.
Ook ben ik in ' t bezit vau een geit, di e zich met hat
op 't kerkbof g roeijende gras uitatekend voedt'J jt}, mijo
geit \'enman.dt r.elfs elk u.nder foedsel , wat vo oneker
ook een bewija is \'11m de oU8cb"delijkheid VAll het

kerkhof. -

De twee mAnn e D gaveu hem op ziju verzoek e eu hop

D ~ policie ~tl Niuuw Yorl, ulJet n8BpOtillg'l'U, waar
Audt"t':hHl he eft t.ich oo!c t\.t de· pRrtic ulil? re ,f d ~tecti·
feS " gllwond j tHHl wie hij d~! h f' lft der wlIllrJe fun de
diawnnh)U hl.Hl ft. ueio ofJ , WU ll l\ tlf' r dj het v ~r l orelJe
teregt brolJgen. Hij knu ecut('r geeoe lu)~h.' re l1:mwij.
zingt;\Jl doen, dan d('lll vo r~!l ( Itl g rooH o Qngevo.:r fall
de o d~lge~ teel.ltell , t er\o\'ijI hij meent ook Ilt:!t gelaat
vall da n jong en n. . n ~J e n di em~ wogeD14amJ 6 ecbtge·
1100t t e zulleu hCl'kt'uo e n.

Geo. g Olt, d.odgr.ver te Z. II bij Hof,"

De Indische pers,
EEN ST.UWE EN

GEWELDD..!.DIGE

DIEll'S·!'A.L

If})

Nl,W-

YonK. De heer Anderson, een Zwee \l, die v el~ j~r~o
gevBren had als zeekapitein, bad op zijllll re ir-en , ele
ruwe diamlluten gekocbt "flU de inboorlingell dor lall-

deD, die hij b.zaeht had. E.na poo. gel. dell !tad hij
nS5 diamauten , te zomeD, volgells tll'O I:! rUWB be:-e ko·
ning, 15,000 dollars Wiard. Hij Wll~ vo ornelllBU8 zich
naar Europa te bogeveu, ten bi ud a tI e di runanteJl te
Awsterdam ta doen s!ijpell, lDl\ar huw ljlijkaplu.llll~n
daden hem

yOU

dio l'uis n.f/.i ~n en hij

bedloot

'tijno

De

SIl.JJl,atra · CO Il)·twt

legt. ill een ul'tikel over

a/zoudaliJk depllriemell t IN)Q r dt

l

u.;~

B({i!t"nbc;:ittillg~n:

uil dt is r ~p.Js dikw ijl~ uf\n ge toouil t!1I do o r tlliteu
bewel.e-u. dut de in dcl~ling ll'l.· r tllkk t'u VIl.O bebeer on·
del' cl e Indit:'cho dep:ute nicnte u ZeE'V \'ec l ~e wellscben
overtant:, Toch \'erlll e~ HUn wij dit hicr te lDoete n ber·
huleJl, mutinG er zijQ die lid t e~l" nJed b('wt"lren en do
fout - 1I 1l1s 1..., 1.."' lJt uot ! - \ril c hl en to H l'klar~ n door
lf

bet n.ftleUlcnti gohulto uer ambtf.'llarcm. De r:n.ak is
ech.Ler \·Rf1 ttl groot.e n c, toritoit, JrtU d'lt z(,lf.:t aan een

op; ik meeu, &l Is hij op r\!i~ is, wut b ~ \,,~lt he m dan
bot ma llS!?
O~~ip. Du!; hUll g !; cr van uf 1100 Idj g:Osteuu.l ·i8, Het
m~eg t s~o lt hij er prijiJ op got',i onh·Bngen en goed
OS8ip, boo hij" ..
bHIJaod ol tl t~ worden.
];'U1'g. Kom, kow, Buhei daar-wee uii! Gij hiudart
SI<r1' Goed be".ndeld P
mij onophoudc-lijk m.et uw dwn ~e pra~tj a J , W dU<l, Illijn
Ossip, Ja, goed bellllDdehl, e n daarm ctie \s allf's ge·
b"eto \'fiend ....
zegd; WAut hij wil, do.t oo le ik, di6 motH' .eon e~nvou·
Atm, Ami. W olken rang boklfOedt uw 1.Ileestorr
dig lijfe igene bon, go ed word g!::luge..?rtl. Htlt is mij
Ouit).· Den gewoncll rallg.
.IJuJ'g. 01 tuijn howel! met. 1$1 uw dWAZ;} Hiigen; !~,..,~ I "':\'c1 e~m8 ~~beurJ, dut wij el'g eD8 kYf:\ln ~ 1l ell bij bet
heen~hlln IHj mij vroeg: ,06~ip, hebt. g iJ bet g-oeu g8'
gi.j lDij dIm tijd Ilie~ nUl elln ernatig woord to spreken.
had (H _ Neeo, geund igo het)l·j ik hell l\t'ot s!eoht ge..
Z~·g eons, ruijn "riend, hoe is uw IUBe&terr is hij ~treng,
un.d." _ II DI,t is een e llt'nJige g88~h ee r, Ossip, help
kDort bij diltwijl8 af ni. '?
mij dnt oot.boutien, W8un~cr wij to St. Pcte raburg cijo."
Ouip. J.., hij houdt von ordl'; bij \\'il d.b .11 •• •tipt
Maar ik dllcbt bij Illij zelvell (utte bt"1Cfgitl!l met dtl
in orde is,
hMld mal..endr'). DI;) helUd zegene u, ik ben DlQ,~r eeo
Bur!!, Uw uilt!rlijlt b ~ valt mij z.e er goed. UlijU vriend,
1l11nderd mao.
Gij lDoet eeo fiink meoscb Eiiju. Kow l voreer ... ,
Burg . Dl\t is heel go ed tm ver&taudig, Wl1t gij daar zegt.
..J.nn. dlld. Zag eeos OS8ip, draagt uw heer gind~r
lit heb u twee roebels gegt)veu v.)or tb.~le, hior bebt
uniform ? of....
gij er nog twas om krnk.elingeu .te kuopl'n:.
Br"g. Hobt go nu eind.lij' gedao" met uw dwu ••
0 $8ip. WaarolU geer~ de g61\adlge hear mlj · dBt? (het
pra.tje.' Ik h. b eroatige r .ak.n te behand.len. :&,' i •• eD
!leld 1O'9;"9'""')' Ik
er voor op UIV gezondheid
mens.h.Dleven ruede gou,oeid. (Tol O..ip) Wo~rlijk,
drinlcen .
mijD goede vri end, gij bevaH mij uitstekend, Ouderweg
A,m . A.d, K"m bij roij. O .. ip. Ik tal u oak wat g6v.n .
doet h.t geen kwaad ala meu nU en dan een gl •• lh.e
}.[arh~ .drlt, 08sip, mijn b t! 8t~ vriend, omhels uw
noemt; hot begi n" friaeh t. worde n. D.ar hebt g. ean

Marita AJlt. Mijn b L'ate OBsip, wnt ig uw tutJ(~ ster
mooi!
.An" . AJl t , Zeg mij toc b. in 's hemels llnn.1U eens

.,,1

paRr roebels OlD wat ttl drink.~n .,
.,
088ip (Iltt gtld aannetlund8) , DUBk Ja wdl, u\\Jubeerj
de go.d. God oporo nog taug nwe S••oDdheid, Gij
beJpt eeu or'... man uit den Dood.
Bur;, Good, goed; dat doe. mij gonoegau, Z.g •• lIa
friend ....
d ••. d.l. Von welke 800rt v»n oogen

bou,1t uw
beer bet me •• I?
Maria And, O,aip, be.te Ouip, , wat beeft u w b•• ,

BeD

mooijsn neua!

Bur!!. Loat m~ daD toeb .!Jt.~.D!, .... (Tal O.aip)
Z.g .eD8, 1!1ijn aoed. "riond. waar let uw beer bet , meeat

meester. (Mw hoort IV(l.11 .All'xa71drocit8clt Ii!!"

!let a(l1lgrenulllle

hO~8ten I'"

verlrel..~, )

S;('!/· So. (Hij 'II/ipl op 'ijne too",.; all.. jI,i.l"e.)
Pas op dn~ ;;ij geen gearuiacb m.okt. G. h~en. Gti
I,ebt genaeg gepro.t,
..J.,u•• .,dlld. Kom, Machiuka,. ik tal. u eella fatteHen
wab ik in OO • • D ga.~ h.h opg.merkt. D.ar kuuueo wij
all~en OV6r praten, wa;. n·eer wij ZRU10U .. ijo .
. B r" g. Ik douk dot .ij dan wut .ulle. afrat.I.D. 'Di.
6r tinar tuiltert, zal zijne ooren wel : 8p~e~ig di$tdtup.
"
pen, (101 O"ip) w81, wiju vri.nd....

(lFordl ."'I.lpd.)

'

g8ltltteiegoll8 preak IIroote narde sou hoho•• en t.08-

~:e;:Dtohi:;r::D~,:~ ~d~~.~~~b:~: ~~ ~:~.e~~

nonbQf, deo bekenden .Ieur .an ,.keD · wijt? En . bet
-,,"·i. 4au 00« in 'aUf's," 1r.OO in groote . ale in kleino san, gtlegoubedon, taotbaor, dat h.t ,erliea ..n e.n dikw.rf. ieer . k08tb!\ren tijd, de omsla. btige .n taeb d,k·
wijlB &90 oDv.e~klaarblLre oppervlakk'ge t'D IB:lgeame
wijse T81:l ~e~~udeli~g en afdoooiog, in een w?ord,
dot :al die fouten en lD.isslBgeD, waBrOVer met uuo of
meer recht· en 'billijkhoid tdgenwoordig schi~r overal
wordt gekl.agd,de niet te >oorkomen ~evolgon .ijn
,an het' verkeerde in de iflde~liug t.ier dienstt!D van
depsrtetDf)nteil VGn .l~emcell bealuur.
En meD bedrisgt f.ICD .WRnIleer men gclooft ,tat alIstln de Buitenbezittio gen de gezamenlijke YrllCht !Iit"'r
bolemmerende g.volgen bebben ' to dr.go,,; ook Java
gaat ilr onder gebukt. Do klaohl.n .a" die .ijrlo doon
VOt"ll' diE! der B!lit~nbetittiLlge n in mN~ ig optiout niet
onder, doch do or d.; meer oDmidd e ilijk~ lHlbijheid van
bet brandp'unt, deel!! tlcor de ge rillge u.fslBnden, ded s
door beter en sueller middelen V:lll ge mcenscLap (1.18
andern.iua, kno diar mot l'e o wei uig glledeo wil \' e~t
worlien gewtjzigd eu Yerbeterd WQt hier in den rege l
geheel Ban zichi:elven oV6rgclu.tBu hlijft. Ouk op grond
hiervan senten wij do naag ge wettigd , of, wA!Jn?er op
Jara wQrdt g~k"lllg~1 Ort!r onyohl o~ nde btlkendbeld der
Rep"eeri.ug mee ge westelijko toeataudon eu behoefteD,
"dez'e rfde r edeu tot klngCtl op de Buituubezilrin gen, w~.a.r
die toestuutieu eu lHhoefteu zoo ZeGf Wl,t die van Ja·
V8 veri4.chilleu, niet in "f eel groater mnt e moeb b ~ 6tau.l1?
Wanocor mOli dell Krubtl:l uaul:' dl'r Buitt'nbezittin geo
ni Elt g.j8chikt ncht ow ill eel! g ezag\'o6r ellll ~ be-trekking
op JR YU, te dicur.n en al s m Oil oos lii c!' lllet g ra nd J u
bevoegdbeid outz egt om ill zuivel' J1H'llsc he ukeu Bt ~lll
te htluben, dun u}J.>g eu wij ook gl;'rllst het omgekeerde
uanlle l.neu en hewel'eu, dR.~ zij, di e te 13nl[lvill nan be~
roer zittllll. (Iyel' ,'cel wnt. tl o. hoogtoltu LJIIlUgL'U \11.'1'

~::t~Jil:~~.~~~~;:~ ,~;t(~':ftw~j~~i~;~~;~p ~~ij)OI'~:~~:~~~o~~
worden bobarlig d to k(lllDcn."

De JaM Barle in ,1en derde arlik e,l over hel bu·
ti9.aldostelsei Bprekende, zeg t:
uDe Iutlii:lch -radiknlea hubben
de onrocblmo..tiglleiJ \'un lid

opgelwuden op
der baUge enl·
uit Indio t tl wij zc1.l .
R et. iudiru kt o Z{)owel a.!s hut dil'e kt.~ uudl:!"tll )'(ill
htl't butig- 13a.ldo-ste :sel kWolm bUll ~o6 o\'erwegcnd groot
"oor, ,,6oi'eel grooter dun de win sua n welk e het steidel
iu de N L'"derllUlodche ticillitkist i.l acd vi oe ien, dat z.ij
t:i oh ' bereid r erklaarden Om, YO Ol' zoover zij dun.rtoe
kondeu rned ewerk oll, een t r 1DtHL Ii ti II to sluiteu, \'olgen:)
wel ke op Ul'! Iudiach e begrootiufj Be ll y:xsto janrjijktlclw
bijdruge ZQU wordell g~brllch~, uit t.~ ke el'en ao. --: de
NederJauddcl.Je schatkist,
Die bijdruge zou het k.:l L'a Her h ~ Lb ~ 1I YRn een (Ocl(l!lt: ,
door Ind:e nfl.ll Nl3d~ rlu.nd te Yolcloen, Dft.tuurlijk boo
YEW het bedrbg der uitgs\,Bn wt· lka in Node rlanrl \'oor
I die ge duRll wordell.
Ook nil weJer wurdt. \'un hUll k1.l.ut L.etYJelt\it;! ,""uorst·el opgewDrpeo, Ook nu no g zij u fjij bereid ~nar hnn
vermogen mede ~e WBI'k e;1 h-,t· zul\r e.m r~go lill g.
Dul de Illlt)OUi.dt.: wzturdigh '. it! r.icu door het on t..YIl U ~
g~!l un tul1:r. e'-, u tootoag to'J U~OgCll b e lee ~iigd
n C ;l t~ JJ,
geln orou wij niat.
IUlmol"8 is het \'6 11 ee n kiudt' rlilnd Hid meer Jlln
p(icht bet moededaud [JulIr \' tJl' rll 0geu bij to stano. t~ r
wij : ee n m o ed ~ tlRml tec ht I.eeft oj) foedowt'"rking 0 11
o'ld erat t ulliug \'!t.Jl t.~~ n kolonio ala Nnlcf'ln,ndsch ·lnd iu
(wa.a.r men 1\110 N~ , l erJulld (!o n Om'15~ zoo iuni g ge ·
hecht i~) en zi oh zul k ('ell ond~ rgteull i ug vol.str i'> kt
lJ il!t behut:tft fa Scllllll1eU
N~d er :a nd heeft lu (l ie gt'UlaflH wnt lu;t id.
Dit
lJi t' t t Il er lrenucn, Zl 'U get ui ge n fllU d~
grl)f~t6 ondllDkbiinrh ei d. En het knn lIit~t \'erIi8d~ r e n\ 1 'l.ijn voor
rl J Noderllln tl sche Nut.ie, Wl\uuee r zij, dvor nf.:!cu l4illng
ran lid b:ttig s!o t- ~t ~ l:j :.. l vnn IuJl e eeU OObllbudba.ren dieu.8t bdwij'l;onde, (lIlarYoul' stllHelijllo . b d wij~iJn
~'B :J erkftll telijkheid <ler d:lnlrbul'e kolonio
oub'uugt.
IT ... t, doel ko.u d lhl.l' ~ nb",,, e n Hie~ weZt'n N edel'!n(J{1 t.H
be l~ udee lell om India \, ,Jul',lcelon tl\ ycr;:ochnffL
-u. Dit
ligt uie t in de bt::dt.>t:llillg dcr Iud isch-radiltale o.
Indi tJ u l;'-~eh ue N 'w' \ie rlunrl scliu s~ hll l .ldst op ebna boo
Too ftl w-erd V/ln de gl'ooto g-'l dtdijke yonrd edl 1] uit 10di~~J 1.0 U d8 .. rdoor ettn kri~jH kllnnCll Qu h talln
, lot groot
oacenl \'o ::r N cd erlfind en Ir,dH; beidej ~h u luisil'l walll'door de a.f8chnffiug \' ,UI !let, but.ig tn~ l do8tj>lsel uh.· (; !l et
hei! Z QU Banbrc ngen tIn t nuormIl J hij eeu goedo r l!ge ·
iin~. Illl.!t tekerhei\l kfUI \,(!rwllc!.n. worden.
H et beiang van Iod .o eu .Noderlnlhl eis l!h L uring ~l; d
UR t.J \"'8. oneer ia!t tr tlk k00 van bali ge 1i"ldll 'tI uit I ullili
wordt afgeachftfr, N ederlnnd, wftl; zij:J fillllntiou betrt"ft,
Y i)"r., e r~t in ceo toetitllud blij \'6 die van den
te gen ~
,'; (} unHod, n;j;L vtl ui \·I;lI'lSl.:hi ltJ eo du,. L np geleidelij ke
wijze, fI"arloate la d hljlllgt ill giJt~l~e l in het w!Jcderlaurl.
IUd [Jet oog op nl l' llW O rf;'l'bDUdill { worde in gericut,
l
de toelage of hijdr0!l(! lll in !lor W(}rd ~, Jaflrnll ~'oo r allnige jaretl op aen rust bcdra g wor.le "£"H.algeijt~ l (l om
~ind e l;jk op tu hOUltO(l, ul,., wnn nec r con
ill.
eens door Indd~ Qun N"u!)rlau,.1 k&n worden kapi!aal
uitb ola.tdJ!)
d o'~

lJe liI clih', nil .Berst ill h~rinne ri ng te hebben ge.
brag! de gesch illen di" O,"l' de vel'ilOoging' V,l n den
Suez tol geL'ezen Wat'CH, slelt, ill navolging van cen
fran ~ch schrijvel', vaol' deen lol af la koopen.
"Van f(anscue zijdB is voor llfitoOp Vlln deu tol eenn
110m ll!ln ge~evon. Voor o.flossiug \'1\1\ de obIigati eu Q ch t~
, te men lliO willioen frR[lHS noouig, terwiji YOOr de
nll l: deelhoodel'8 12 milliooI.l frt\ulren 's janrs w ('rd~ n ,'crlangei, te weten 5 perCtH, t (,vl2 r een kapitn.al fSU 200
miBioen franks voOr r ~uto en 1 p~rc e nt \'oor ntloasing.
.Behalvrl deze uitk ee rin gen zou me o loch tw O tol moe·
ton beft'on voor ondcrhotlll "Ull het .KannuL D~ oaugegel'en cijfers ziju wellicbt l'onigt'rma.te betwi stbsBr.
M.aar in elk geval zou nfk oo p in ee ns gewiB de voorkeur verdienen, orudu.t dau de voorw:ultdeu vooruee.
li~er zijn eo alleeD VaD inkoop VaO obligation en
aandealen sprako kan Wet Oll,
De fransch u BcLrij vu r wit do .l:l.fkoopsom tloen dra·
gen door a110 hendeldrijvend e Dal ieu ell Diet eukel
door de "Volkeren wier , lag tot JU8verre ill het kanual
vertoond werd. H et komt Or.8 Yoor dot "eel yonr dit
J

denhbeeld pl.H, want bot kan •• 1 .lrokt wer'kelijk in
het bi!lllng YILa den handel en do licheepvanrt in het
algemeen . Is men. het ol'enwel over het btlginli:el eens,
~an zal men ' wd ceo \.Jill ;jker. maatslaf wetel'
te "inden, ...n gocd ai, <lit voor den Sond-tol pl •• t. vond.
AfR IlOP \'nn den tol zoU cp.n grout voortleel ziju voo r
den 1!?lIdel {m de 8checpViltut. De I,cffing ia tach be' lllrgl":Jk, Daorc:! bo\,eu tnl de oudervilluing UIOf'teo lee·
ten ~f d~ mfto.hchGppij that8 irl Ittaat' is aBn al haT<;i
•• rpI1cht.ngen t. vohloou. Mogt dit nict . het ge>al
.ijo en
men baar willen boletten den tol nog
D)f3H te ,erhoogen, doll. zouden do ao.Dd~elho\lder.
J in
sene 'zaak v~u ~oo o\"tlrwego nd bt:llaDg dtJ dupes zijn,
b~tgeen .kap,tallst.eo gij'K is niet Z1 U no,nJUop.di"en zich
wader iu aoottgelijke . onU Arneming€'n ·te I!teken, De
.!,e.r'.1dballd~1 beert
coo groot .oorde.1 •• rkr~geo

'0"

"0

door bet

I

tilt 'teod komen . Tan bet k.nl\al, . dat da gald •. , 3ui.t Irw&m.en "roode.van d.ntellori8bL
~dererftll , . Ner!!enl in DQltsobl&nd

beatBBt. a.ne .parll), die den
::!~t. :.:w~~b::: .~:D.•n~~~~ta:~d:·~e~n'~:~erte:::b:!: ~::r O~:~k;::~~:i~~' ~:;:~o~om.t.e~~.t~:e:~~O~. d~~,:..~ . ~.:~~:e~;:an:~~
~~ ~~a:~;' .J'e~!.~:k~eg~~cn~~~elf~:;.:~~
tol tot oeD boog bodr_g altijrl .eo groot be ....·••• voo.
greop hij dat or oDrand wa. en pakt. den dader . bij

da a.heep.a.rt blijft. .

.1 den

'.

Hantlels-Borichton,.
~pgemaakt

PRI3S-00UR A.Nl'

door de EI.ndel.-Veraoni~iDg t.
27 Augustu. 1874.

~U.""d"§,

kraag. ne.•e tracbt:te .iub met, ··sawald 108.te '. "10" .
.toloo, beot hem in de vioger. en greep hem
bij de
:'eel, maar d. beer Lederer,. olanbooll do.or den forIcho. ·greep half geworgd, h:eld bem atevrg v.II8t en zoo

~:~u~~e k:ijtg::." v:~::. ha:'~:ig~e';,.,;::f,::II~!b~:/a:'ij
hem ook .ol.eo nuar de ga,nngenis gtibragt, eiga.Hjk

kiDg ,10 eer onzer . geboele naUe tagan lichtvaardige
b.OOU. rdoelingon .,. te . mo.ot.•.n. be.BCberme., daarentagen
mogen diegeDon onder ' Bismarck's tegeosta"der.
, · win
woorden mi.a.bien op deD dader invlocd be~ben gebad, weI bed.n~en wat de gerolge. kunnen zijn, waD'

~::ri:\:~e~;~:t b::~;:!~!,ijko

menschon d. hart8to.h.
llislllarek hoeft .elf '"n don " •• 01"8 op' zijn : .1~'.11

K~~"lm, ~~o;e·b.reiding ~ ~~''-::::' ~:t 5:1=hw:~:it.

w·~!~:~~:o~e~:e::~stelijk

paa~don

numwers gebodeD.8.25.- iI 1 4.80. Superieur. kwalileiten
eukel. centen boogor.KBUO.B.I:ut ",""I'.,10S0800rot.r.tI./o.7200' ppee: pkOodn''e,
d l 8chaan
n< L
•
I
Uusr.
Soort• • , Ie soort f 7, 2e 900rt f 6 voor

::;!:b!:~'~rl~~; ~:i·:;.i::·:~:::· D~·Kei~:;vi:~.::~

Zoodr.a echter d••• on gone do opmerking had gemaakt,
dot h'j wei .en medepligtige kon zijn, bleek het bij
,erdere navraag dot hij reod. a.dert elf ure in gez.l8c bap van den dader meerma 1en voorbij het buiB W08
gekomen.

ontving aldaar he, telogram tijdeua het diner ton 110ve. T. ruid,len der algo",aaDo oeD •• ti. die bet .an
tafd to wecgbr.cht en terwijl d. K.izel· I.st gof om
under berieht te vrageu~ kwam er een tWl!e de kle-

81l1l[.sa, No. 14. /14 .75
bDIGO,

op

levaring voor speciale

r

J.,.

eODBumtie.

KLA.PPER OLU . I
KA,l'lJ..Ntl •
,

RO~TniO ~~ kw~l.§" 1~~~a.' ,I 610.~e~~.ikd~'. \8cb"aro.
W~~~;I~~~~j" p~~. HoliQnd 6 wd. dato 100'/, a 10%.

~
T
;J· ';-~-?E
;g~:.zL
~p.;.~·;'E~}":i.JJ-c
· - &~
R
?i" - ~A
'i!:·I"l~"M'.,~,"~~i~',
\tiaM
l,·..1'!iJ..'ili;E
· -::~3.~~~,~
~~.~
Handelsve reeniging dd. heden.

Koffij119iJiu ::; ~.1idde D prij8 . - Pdlloerocan j' 52,74j Ka.
doe f 53,42; SRmarang / 53.80.
.f 53,02,

~rot8nl

bed~n

Infunteri~,

tot
Ov erate der
'l't,t tWlO-eJeH h'.itcDlw(; bij d(~ illfu.uteL'ie vun !H~t No!L
Iue.iillch I t)~ ... r l.ijn benoiHud; Kroll, BueralUiI , \'an B01U·
lllul, Bege maoLl Le f' ndo:'t ~, Craners, Wijbraudi en
J

Brunet.
D e ~{&nttcu&i'pij tvt NuL VIlIl d ~ 1I .JBvasu blijft bestaan.
DOll Alfonso ll e ~ft d~ S~ilJ C Ue Ll ~u., nllbij Madrid,
ingeuomen.
D(I o ()rl og.ilS ~o")lllel' ilallj t:!1'lJI1l1:liu id lliutl' Indie ~·el'.
trok \ en,-

Amst~~rJnm d~

Puch~t

nuat"
So"rubnijll
69,99; do tW l.l8 Gt!2, u(jtel'.::! 1.1. f 79 .70, -, do F tir.
ditlBUd I.Jo ule a.f 82, en d~ Shooruboot .\1l1durn ge-

~~l_t"_
1ij_
k _"_/_9_
6. ___

_ ___ _._.__~._.____

SVHHRPS-BHRIGT EN.
Aangck omen Schepen_
teo Sa;loru;a.u g.

Ned. Fl'cgat Eli zabeth, \Y, vall Hilten l"all AW8tt'rJam, S,,!omOlli:lOI"J.
N uLl . I nd, Stoomb. K.oning-in ti er Nadt!r1ondiHJ. C,
J. Orre mil Soera.buija, .1\1('. Noill en Co.
Ned. lfl'sga.t Libe rnal, A. B, \\Tjerikx VI\U Ulltuvio,
~1 ~. N eill en Co.
Chin, \Vausltl~ug fling !.n 'L ie! Oug Hn k TORo YBU

Balle} Heim.
Ned. Inti, Stoomb. Vioe-PreHi (iallt Prius,
W . Velt·
man fun B.!.Ittlvio. ~.:[o, N ei il en Co.
N"d. InJ. Bnrk Baigie-s, Said MobQ.lliat.
bin Ali.
Segilf un Po.WukUESA.n, Heinl.
J

VCI'll-okkcn scbcpcn .
,~o.u Sl.l.J;Ufl..... ftU~.

25 Augs. Nt'd. Illd. B.uk Djoedoel Kariw, J . P.
DIUlr SiugBporo,
27 Auga. Ned: Ind . nark Kooin gill SOl,bi., J . WHfthiugtOD JUl.llr SoerAbo.ija.
27 Aug•. Ned. Iud . nark Sk.lldri., ,T. Coot. "anr
Soerobuij4,
27 Augll. Nod. Iud . Stoo mb, Koningtu der Nl:derlO.lden, O. J. Orte 1l81lr Bn.trll'iu .
27 Aug •. Engel,eho nor" Wiu low, W. BILrk.r uaar
Elige la ud .

Aangck omclI Passagicl-s.
t-e Sa.nlllrBng ,

P\.' r Ne<l. Ind , Stooms. Vice-Pre9idon t ]:Jr iUH, geZIJ.f1~
vfJ erder ,V, Veltmnu de hI!, Eogt'lilert van Bevl!l'vuor~
de, MuiderUlo,rt, YIlU Rijck eo f !J Ul" \' r.n del' V ee n en
fam., HRrKsou, 1}Ier!{cn, Ml4Nio haH, Jurriane en Scuiff,
,'&n Iht8. vi:l , .
j

ge:a~rYO~~:~r I~~ . J~lO:;;: {~o~\~:~gkUpQl~:~ ~~de~I~\ll~tt~:
(' I]

:ea:;el~:n:

g~~O!:~1 k::1:;~rk g~;::Lt:it!;au~'~le~~

t:etj:t
Teigen 3 ure t!cut~ r liet; bij bet;., rij!llig we ~ter voorkomen en u~ eJ hij web dr. Dirufl e~ll to~rlje door de
~hLI1. Hij droeg toeu over duu Ih: "oud ~r eUll doek
wnuritl de gewouds. arm rust to, maar 6cheeu overigenll
wer wt>l te r.ijo. Zljlle lerachijuing bracbt eeD9 BIg-a.
meellO drulde 'te weeg, Overal ward Lij met valla

~~;~~~~iC:r~:~r:j~~cb~a 6t~e;e:~~~~ :ou~:~ij~::;~;8 ~:;:;~
bet vl\lIen van de n .,ond kwam bij met zijn
den Koer-tuin. lJaar wareo niet slechta de

~:tt~:81~:~~n m;::e:~k oYoe~eiDiod~:~et::i~l~ e~e~~n bijal~:~

daverend gejuich ,ontvangen ,terwijl bet mu~iekkorpB
de lraaht am,. Rkem eo. het Belersche Volktllte.l, dtled
hooren. Inwlddels hB dde n eeo . fLautal burgers 10. 0.1.
J

~cenor:::~:e!~~ ~iln~~a::r~~ijk:nw~~t~l~ttDu ~:t :~f8k~I~~:~~

gekowen, of die 8~o",t , UtJEtla8uJe uit ruim 1000 perBoneD, bracht h~m eene 8eren~d~, wl\Qr~oor bij!. op het
balk ~ n utaand c. lfi de volge ude bewoordlUgen t.lJn danK:

bC:'~it:~

Heere n, ik bedAuk u ' oor uwe deeillemiug.
, Brengt met- mij dank RaIl God, wiens halld mij i'iOO
uziculbs6r beeft htiBChermd. He~ past mij niet. verder
!J o\'cr het voorgefallene te apreken; de zaak ~8 in hD~'
.dien vau den recutef gegeven . Evr Dwel, d.t mag Ik.
' bier zeggen : du.t de alag niet tegt'D mijn perBooll WQIl

1 clJin~es,

B U I T E i . .·i L A ~~ D.

- ---~'"----.----~-- .-. --- -------.~- --

De aanslag op het leven Vlln Prins
Bismarck .
. DOll ladell Julij de. midd •.~~ to." hl\lf 2 uro wild. pri"s
lllBmarek..,1U ,een ~:'ler8ch boll'lJl~lg JI&llr het Ilabij.ge!cgen
gehucht Saline tlJdeD, Ret hUIS Wil.~r hij te KI1:I81ugen
liij f.l inlr~k had geuOUleu, stallt an.n dell r f:lc htaro e :' er
J er Sa(lle,. iu de ollllliddelijk.e nab ijheiJ y"n deu hc ~ k
b.iJ de SalLlur-brug. Op 't oO,;c nblilr flat hij zou wcg ·
rtJdeu stood 1I.1dasr eene tolrljke meni gto. T~rwijl nu
bot rijtuig oen draai nam om den l..IOek te pBtlSCereu
en BiltlD.llrck de hand olJlichtte OIU de aanwezige n to
groeten. Jr?,ng een der olllstanders in de kleediu g vun
l
e~n goeatehJk6, o~nskillps \'oJ>ruit en brogt in d~ pasa
a"ge zulk eene belemmeriog te woog, dat . de kOI;)~eier
do paardan, even moest lllten atilstaBll, In dat oogenblik
werd op Bismarck g"ochutou. V."'LUoedolijit h.d do d•.

der op het hnrt gel1likt, docb doordion BislDarck onder
bet groeten llsar de eene zijdo oV t!rboog ro.okte de koJ
gol enkel langa d'm VOO;-:ltm eu was 011.00
de toeleg

wi.lukt.
In 't eerat was bet nlsof uiclUliud begrl' sp wa.t er
gebeurde. Volgeos eukele beric htou bad de koetsier met
do ZW llO P llan tlttn Itauer gC.!llogeu on heOl auk geraaktj
mBflr wat cIe oWtltanderil be-trof, ied~r~ en atolld
verstu~d
eu or heer~cbte r.ulk ceDe nlgtHue(;lQ1;) v(lrbijetering, do.t
d\i d,a.dcr rach teeds oDgemerkt eeD t!ind bad verwijderd
eer lewand er aalt dacht hem te grijpt.ID.- Eiuddlijk
ee ' te., toon hij op oen dr.f began to loopon oro evor
d. brug to' ~om.Ii, 1 •• lden eenigon bem aebterna,

mclijk teo bo.l,f vier ure ~e )!llr.clteo

grluu, de

aaogAkomen" en

kennis${6Viog dab de woud VRn zeer weinig

betoekeoi. wa •. Onwiddolijk Ii.te n de Keizer en de
KOlling VU:l B e iereu prine Bil!'m~rck hUllne deeloe ..
lllin~{ betuigeu .
Beu onderzoelt vau uec dire cte ul' Jer politie tu

~~~~da£~~:gwij~ij ~:I~~~~~lS t;al~ i~Ue:';ud~~d~~e~d~~~~
?:t~:~~:I~J ~:t:~~:u~O~} ::~:~ndv:~~:~d ~e~li~: :::~

~~j :~~:" ;:~:~~ z:~n'::ii:!; ~:s ~i~;~:~~n

bovond, daar
'l'~ge lijkertijd werd een Luiazo~ki-ng g~dna.u bij pns~
t.oor Stoermaou to Salzwedel. B oveo il::l geme(\l dat
Kl,lllwo.nn lid wns van d~ ICl!tholiektJ Gdellen ·Verod"
fli gi ng n.idu.llr, ~ n dat de he/' r S\:ha.ffdr, prr sidellt vau
ZOl)d5I1ig~ Verttt!llligiog tc Keul ~ lJ, lUll, d~ rednctie
dcr It'lilli. Z~itun.q hud verzocht wcd ~ te d~,""h:HI, dat

~ltteue~8~::e~:1 vog:O:llaa~::e~l::~V~e::ld~!i~:g w:;~:o~~~

50hreHw, blijkt dot ue heer S c l!affo.l r gelijk hee ft,
lUl.tnr uut or to Sulzwellel eJ ne Ku.tho!it)ke Ma:lUen . .

;:~~~~~gi:!Qigbe~S=::u~~u d:ltda~U~:~~~O:~~~b;7~1~tl:~

zoola.lIg lid Vo.u dio Vere~lJi g itlg lB gC WI!(:st. In boeYer dll.t Hoeger lidmulLtst!hup [JU 8D.li leidiug: I<au bco·
ben gegeren tot; ef:!Ile huis'l..oeking' bij deu paatofn, is

~~~~:~:J:Y,7g O;IH~6tB g;:I~:d ~Ut.~:~~:~J~~e~tlje;(~kc h~;t~;

to .Ku ul~·n cn bij e ell paar ledet, \'un heL B catuu r ~!&r
Kl1tholi~ke G ~ zellelJ \'ureelJig iug te Bt' rlij u, ofQchoon

KlJlIlUa.un du.u.run uooit lid ttchijnt. te ;",ijo. glj 'i7eee:,

8t~~\~~~~[J~il{:le~ifj:~:d{~7 ~:~:t'bijW~: :~b;~1 dW!;~c~:

te Neustadt cu lDoet hij tlJ CfI i[1 de werkpl autlS ue bbeu gezegd, dllt h ij llHar Bt.! rlijn wil.j~ gall.H om prins
Bi~md.rck uit ~e wt'l'sld i.e lHdp,JU, Zijo \·ad~r,
ce o.
beJllnrd geRcht mau, is 'isclllilJoper VlUI beroep. Zijtlr;,
mOt:'d ar l.J o villdt ~ich reeds i';hi d~ eo n janr in bet

:f:~ic:!~i~:a~oto~:I~k d:a.ntfL~ui7:c~~~:~Bikeen~~~Jle\~r~;
:~I~!:B e~e:~:~::u:!~~e~i~~te~~ ;!t n::u i~i:n=~~~~:

krV;I~;:~g~:g~~:;~~;J~(lte z~;~~;· ~'J U uet ~icll be bbcn
~:;~:,tig~tl;I~lu~t:'1:rb:~\8tlU~~I~~, \~:~ \l::~~e~e!e~!~r~::~

: ~::~~e O~e~:~ ~~~~ve~~d i~6bl~:~ ;:ij!~:e:\:fL~:eDk~=~'h~::

:~~J~l:i~~ ~~~l.i~Jev\:lltl~~g:k:l:c~ijn wp~:rn (~~~ ~·i~~G;:d7~

_zijo ~ewee8t d~D laetge,en drie jaren geleden duiz,endeu
"onzer l~ndgenooten IIJ t en deel gevnllen, die bet

, heb helpen oanvangen, zal uiet te gron~e gaan. door
~ zulk9 ,on.naJ,'gan, alit wao,rvoor God mlJ heden zoo
u geo~dlg he~ft behoed . Doo r de krach t vau het \'Ar·
ueeuIgde -Dultscue volk. zBI bet worden ,olbracht, I'J
~di&, hoop verzoek ik u me~ mij mede to IteIDmeu
J
1/ in de kreet: heil de yereenigde
Du.itacbe natti e eo
bare Bondnotsten! "
tt Wae aleof er een stor1ll Losbrak. ,Le7a dl1 118ti~
en hare f 6riiteD ~ jev9 prins Bismarck! leva de KODin g
van 'Beiereul/' galmde het a.lIerwege laoge Btruat en
plein, .op,: . welke ·kreetal.l Bislllarck IInt;woordd~ lllet
tlen herbaald dwell," op deo Koniug "an Beiel'en .
N a afloop deztlr oYlltie werden er luu;':'werken ontstoke n. Dien~ e lfden ovond WQH iu d& Prote.stantdcb e
kerk eeD d.ukatond ge~ouden.
nAt bet 00;' elders .jet a.n bolangstelliDg ontbr.k,
blijk' uit de fQlrijke gelukwen.ooao, die Biemarck den
volgeuden do.g per ~dlegrtlaf onhiog, onder nD\l.~r..,n
lAn Jen Koning en ce Koningin van Wurtemberg.
van den Gemeentelaad te Leipzig van d~ Aigemeene
Vergo.dering der Kosaoler Brandweer, van eene Beier·
flcbe corporatis, enz'J
Vol gene do oflicieele Ki83ingeT Saale-Zeiftmg ilJ Kullmanu 8curijnwerka rekoecat eo '!Voont hij h Neu.tadt, nabij lI-r••gdenburg. In een telegraw wa.
hij .ermeld .Is lid der Katbolieke G ••• lIen-Vereenigillg te S.lzwedel. Dit hlijkt ecbter onjuist te zijn
da.r d. beer Schaffer, president dor Katb. Ge.ellen-Vor·
eeniging te Keulen, aBO do redactio der Kii:nische Zri·
tung heeft ~erzocbt; bekoDd te m~ken, ~~at er blijkec8
de etatiatieke lijstdll gtJen fjQodanige Vereeniging to
Sl\lzweutll bestaat, IIij he;jf, - a ltu{)s ,olg6Da de tea
legrati.ch. bsriehten - reed. bekend den .a"slag met
vJorbeda(' bhm rada te . bebb~ll gepleegrt, maar op vela
Hagen het autwoord geweigerd eq ailee n berhs.a(J W'tlt
bij reed. bad uitgoro.p.n to en bij gegrspen werd, dat
bij het fdit vrij willig ell lI 1Jit cigeu beweging" Ill".! be·
-dora,en. Uit an kele uitdrukkillgeu lIILLukte meu even·
wei op, dot hij rn •• r dan een wedepligtige moe., ~eb·
ben . Hij is een jongmBo van ongcVtl9r 20 j/lnr, in zijn
vuo rkom en weI eeuigzi1l8 ruw e n oobeacho,ltfd, Ulnar

I

J

.M eije r

~:~ ra~~~l~~i n k, Lutuer en Echtg.,

~:~~e~a~:r~~~;~g~:tt~~jg::~~I~j:' ;!~::~l z~:~e~l~:g~~
pa~:g~o:~~r JI~:: ;~,~u~fd ~~;i~~:~~~:~f erg •• r.ch..ikt

~OOn In

De mail met berigten tot 24 Julij is
albier
aan gekoru en.
Da K ei zer \'an Duitaeblullll hoeft PL'i ;lij ]'reuerik ue r
Nouer1tl.udElll Ultlt bijzou derij ou deri!ci1eiJ illg benoemd

Op~ellOll1~U

bet fdit

zijoe lLankolDtit gOllrrest.&erJ . Deze priedter, Hautbaler
gtmu.auul en teuuitf oeiJoorl;tllde te WalclJltee, iii! vervol-

rl't!~en

Batavia, dd. haden,

aI

~ U WllS ongeveer een balf ucr Da

een goeatehjk"in don 'poortrein nu.r Sohwainfiirt geet.pt

en ward 1l1daar tengevolge VAU eeU politio-tel egrum bij

24
24

Gcut!riL~l

gewaad, die d.

hall tegellgehuudeD , was inwiddels spoorloo8 verdwttosn.

llClJft v~rklo.Brd, I'oeus llllIg vOo r!l e menB te l.ijn ge.
We c3t hem OUI 't; l \!\'e u te br~ngen en dat
bij t~ Jit'H

brengun. Biljlllllrck U}I)r-t do.tll'op ultoe s .olgens
de Nat. Zip. - 1H."bbi'll ge.-:egcl: "Da n houd~ a.:!e5 tip;
WEl!).u e(l l' r ee-ds mij r! C;gH1l Ju.ll dg~n oo ten
mij willl;'u
\'e 1' IU ~wrd t-:U J Wilt zuB en dua mij ne buiteulaud3cb e
.'ijnndeu uoolll"
D d bl' riehtell owl' 't~ t I
zo cil'o:d toestan.1 -11
Bistui\fck ziju- guu~t·tg·, u O~ e~e ~:onld.
ij:rft ~b~tl~
getegu WRllrQn. de f}.1"n-~'.lke l ijk(" o nls tekill g 8PQI;:diger
WB,l:I: gtJ\V~'ke.o dllu men Llld rerwtlcbt,

is Ie:n

J

(Vaor h,t Lond.)
p. ?\lo.(\ndllg dea 21 Scpt em bt:. r 1874 des voor ruiJ. /
dags len neg L'u UUI' :la! door den ofl d';-rg~te<:::kl;iu"
Jo cpallbare IH~ral,nbe.:!t8uiug worde c. g~!lO u.den
fo or :
Bet \'etl'o ~ (' fan g(Je.!erell dar i\tlilitaire Adminil!..
crat!", run het ufd eelin gs k!eedillg-mngn~ijn [H,tJ!r de
iosc he pings pla.ut" Rlut lUft lIieuwe lutreu-ku !l nn.i en
o~u~ e keeI'd;- en h ~ t, V"errosr Villi goedert: n dur
mili..
ttlire Adwi ni3trntie, tler Gl'llle ~)n d(, f" G e n e ~ekuildj ga
diellst van de militllird magnz ijr. eu n!l.tl.r he t .:opoonregI5tlttio n en omgekf!enl, b ~uUlo rtJ. '!g l gedureude de
jal'en 1875, 1876 " U 1877 .
D d \Qf)I" inl B.r\ lciI {Ier:er !tllulJestt:ldi llg
~ooderi og vau Zon- eu l?~ i.·stdll.~(m, 'T~fi
..lags 8 tot 12 nur t.l~r It':zing op lieu burt'f\. u ','a n

O

~ ~~ ~ :!:!e:t~lJj !~: :~~ all:.~:~ ~I(ll:~ ~~~: :ijl.~ ~ ~/~~i,l{l!t i~:l t~n

i
11
lOoet l:l t worden iu gcdl ~ ud ,'(lor (,I' u i!nlif;; ('p het u:..:.~
apr IUl :b t! iLedi ug.
D",

l e k !u 6~ e in -:it)
:i\Iili ta.ire Afdeelin~ op J/I\' t..
Bij o[lg'e~tcl1lhei(l
Ue Omlt:r-Int.onJo.!Jt 20:"1 !dfif'~ e d. ~ .t"
l\1il.tui:~ Adm iu!5trnt ie
VAN DER MEiJLEN.

(1216)

I~!:t rtj~:~Bt~~!~e]Jek~e~:a:a:e:etze::iit~:~ur~:I~Olz~j~~kg~i~

weest. en hew alunar hebb lJu gesproken. 'l'ot DOg tOt.'l
dt d
t t e hte n' at;
d a g meld
wO~e or~(\:~: e:an :Jle ~arltije:Dd:;u e:ol!Jten:.mig eell
kreet vall aflJchuw hooran ,)ver den l\llnelBg, Sommigen

Op Vrijdag 28 dezer

l. ullt·1\ wij in () Ud \'e lldu-Inc anl \' nt1f r'_~ !leI.dng Vu(1 .. ien
zulks 'w ude Ulogc n snng:lnn r~ rkoo [le(1 ~
J 0 l 42/4B , Tw(!\~ ki!t.en in hou llend e TWE 6

~::o~::~e~a~el:::.~~i!nOSat~~U::;~~t ~~~f.~~~'~:~ i:u~~~_ d",,1'
blik ujet hut geval zu" geweest, het zenllwg.stei "0" '
den l1 ij 'M!I'~U mall" t!r toch
Diet ond ~ r znl lijJ en.
Tel. ·.djl het voor hat Beier!lch pUbliek eeoe r. ukOl' O
voldoening ii:l dat bet feit, ofschoon op B eierHch grolld -

gebied, door geen Beierach onderdnall is gepleegd,
gIJ\'en du Nooru-Duilscb e blQ.de n hunne fer-ont.wanrJigin g or o\'er to kennen, dnt de duder toch een
Duitscher is. Viln aommige zijdell wordt Ilierbij bet
ge\'oelen to kennen gege'e rl, dut hij "lieI'D door godsdicnstig f.I\Uati8me werd gtH.lreVeDj VRn and era ,r.ijdf'll
dat Itij slecMa bet wer1t"tuig van ultramontan c ll IS ge,
weeijt, Du Germullia. ill vooral dittp getroffen door het
bericht dab eaD priesttlr all:l mt.H.'.epligtige in dtl zaak
balrokken il!l, mll.llr vindt h(\t t oc u niet onuntuuriijk
dot telflJ iem8.od, geroepen om He fde en nude t l'
predilum, ou !ler de t egtmwocml ige OUlBt"tlndigIH~den zicL
zel f '~rgeet. Zij meent illlus8cl1sn na1lere gt>.gevells t l,
moellen af\Vaeutoll, alvoreus een oordael uit te sprek6D.
'l'erwijl Z L) O UO ~lad3 n aUerlei beBcbouwiugetJ Icv~ru l1 ,
walUscilu.wt tIu KO/?l, Zeitun9 het pnblittk, vovrnlsHog
niet vereler te gllau dall dt' beri chttlO_ . Omtrent de
beweegrudenon van den do.der" -- zegl zij - II wed l(len
nQg ui ettlj UltLaf \Vut \vlj da6.fowtror.t oo~ vernemoll, "ij
ll10geu olla uiet laten vedeiden tot hBtelijkbed.en of
beachuldi gi ogo~ tegon d~ sene of allde~'e 'pal:~~, terwijl
w. elk. vergo.Hjkill8 .an -den aBo.log mpoten O,er·
latco arm dar.~!ken. diu er. geen gel.lsi!D·· V&~ ~~~~II
dat.~ io Bi.marck oon verder .• er de, 'fl.d8rliID~nie~." ,

OIl" er-lllt ~ lhj,lUl.

2 L~

rl"'el"l t-'\7\T ageIlS .

,.ow.tor b".oil.Ji g,1 gelost uit h., Ned .c lLi p
lh ltn" {lel/rielle, Kap ile'" O. HEINER
(llS6)
SOES )lAN ca. Co

Paard en

,Tendutie

op Maandag den 31 dezer ell Dingsdag
den len September a. s,
zun~n

1~egeu 2% veudu-ealaritl,
SOESi\fAN &. Co, op veiling

Lr~lJg~lJ

2Gii fraai gebouwd e Sumbaw a

p Jt ~~I{DEN~
wnaronder
(1179)

v~tscheidQu u SCh001111 'p;41!ll ell

t e dl\d erl
SOESMAN '" Co.

Prachtige Engelsche

I(nip en Nagel-scha.'cn.
li5AK-MES SEN, "' et drio

ell

vier 1II."en.

KEURIGE E'l'Ul'S,
m.et driu .en vier 8 ... hftren.
.
G. Q• .,. "40" VQ~f en Co,

' LOTEN '

§tatl8-11,,_theek
en

in de

Bodjongsc4e ,A potheek.

Loteru vall Dame8-1I"fl.dwerkea,j

o ntvangen :,

ten behoevevan het

Overheerlijk H;i;SI!1iE!W'~L"P.
(1198)

Protestantsch 'W'ees- en . Armhuis

. OOETHART en 00,

zljn te bekomen blj
G. C.

J. J.. vau RUIJVEN.

eii

'f ll'eecte

SO.ESMAN & 0.,

Versch Indigo Zaad,

I

~ ieuwellllnis' '~OOl' d(~ lIboek

\' A N

Deliciellse CI (j ~ It EN,
Direct ontVRogen ee ht. Havana.
R egal ia n.R,
Exo pion R"" child.
R egalin Sup fina .
Media R egll1ia LondfQs.
Fenix Im periales

0IGAREN, a l.

~ UII

YOOI'

I

Hi bet wotOJlt':lWttHdlgste lIlt de G esc LltHleuis t}U iedcl' vnk van mens('.helijke konnis, tI e jni sle
bal Celu)nis dCI' klln et benami ugell in nlle weten Bcbnppcll 1
bcroepeo ell hand"'erkeu, eene opgavo der uit vindill-

raontije%~1~1l1_~1{~~kl~~~~~k'e!r~;!g~i~T~W~~~:~"~::~61~el~D\'a~\.U~~
an uer!:) ~M\.lHm, nl1e8 in oone gO lU ft ld{d ijlte ftlphnbot isr he
orde gernngschi kt.

..

\·OOI'.f;' $'.,

f" 40.

V 'OL1I' UOV6nstanncLe buiteJl!!e u:ou?/ 1ago p r ij Z 0 n :-.iju
t! leehi 6 6enigo ox(;mplUl'en voo rhn uden
(I ll )
bij
G . O. '1'. VAN DORP &. 0 0.

H .lelne

a

thalls voor

l:i' j\.JSI30E1'i:.JE~ .

iH d gcdl'u kl.e H oofden 1 e n guld l! ns

lijue u,

wllkkeJijk YO\lt' hui selij k gcb J'uik.
G. O. '1'. V AN DORP
( 1096)

Pas Ontvangen:

~e e r

ell

ge-

Roode en 'W itte POl'twijn,
te D .

.

F H. BOUMA

(667)

BA.ZAR.

Holloway'S 1Yledicijnen

lllanilla Cigaren Puik Puik.
1

;;

II
III

p, A. SCHILL,

ekc nde eu ollbekewle tl c huld~ t'!i8ch·erlJ
in den Bocdd van wijl e n den
len I/u iteHBn t uer }'liiitaire Ad.
miui.tratie H . .I . .G. BOSOH, word en opge roepen 001
d,~u l en Odober n. IJ . des lU o r ge uli ten 10 uro, ten
kanto," fan de fir", . G, C. T. VAN DORP en Co .
te SIlUHlrftflg, tegenwoo rdi g te zijo bij orel'l eggi ng fau
rekeni ng e n vC!"ll lJ twQIJrd illg YRII !t et. ovr. r dieD Boedel
ge voerd beueer
NIlJrWIlS de weduwe
(11 99)
H . J. PRIN :·.

- - - - - - - "- -- -- - - -- -

Vc;}!loeude nnn de 'v t l i tln l)vrllgtlo on1 f OOl' dt:\
I'calecrende lUaa mlfl n nog dell ~ uieuw e in teekel.llug te
l't t!uP tJ, lllnite n de on df'. rg eteo lrell d ~n hierb ij b e~ e [lu
lint WeU .;"1. op tie SA~L\R.\N GS (:H}: COUll.AN'r
Hlsn og kll11 Ab o 1.1 n ee r e n fan In Septe mb er tot
ult iUlo D lIcl'w iJe l' \.cgcu den prij~ \'a u f S .:D e U i tg e v 0 r 8
(1175)
G, O. T, VAN DOItP & Co.

.,.

NED. IND. STOOMVAART MAATSGHAPPlJ.
Ret Stoomschip

.~jiklg:

Vice Presi<lent Pdns.
G ezagvoerder W. V Ii I, 'r .Ill AN,
~:I~I;':~:ij~~u 28~n de ter dt'6 mor:8:u~g~lJt::r Daur

A MBA RAW A.

Stoolllvaart· Maatschappij

J A. V A..

SlllTlJ'S "YOUTROUPK,

27

.an 1 'it:
Cigarette Papier g root lnOd61 me

Me. NEILL & Ou .

(l2 03j

vlln dell R eai·Jer: t ell P l na t~tl l ijk
l\li lit, Kom rnlm d.mt, zj l d~

ill den Schouwburg t e AMBARA W A,
up DO NDERDAG, YRIJDAG eu ZATERDAG,
28

·vo or st (-~Uill.gen

R et Nederlalldsche StooOlschip

29 Augustus.
g e ,,"en :

TEl

B. 'KA.R THA.US ell 00,

SALATIGA.
vp ZO Nll AG en MaANDAG-, 3 0 eD 31 August u•.
,
S. R. PHILLIPS,

B A Z A R.
o lirta:r-is

(llS,,)

'~:X:.T A T]~~R

AI/enl .

..-ordt .e",d.ag. geloo, uit rl e K OR1.' ENA.AR.

n.

(688)

EJ ..A.. Z

K ART HAUS on Co.

.A. :Fl.

.E~uj8v e nd

E en kl ein portijije eehte

davan " C..I GAREX

a!s:

B A Z it :a.
Reiskoffel's groot soort.
do. voor Dames met losse
bakken.
13 . KAWrHA U8 & 00.

P ,'(It; h'ifJ(~

HAR~I 0 I~ I CA'S
wet ht'!.ql e en- JlId l'O 'j'oouen i I

60.-

PRAOH'l 'IGB

Speeldoozen,
m.t 'I'rom en ' K lokj e. it J 300. (297)
G. C. '1' . V AN DORP ell Cu.

n .Lien.

(9 64)

lmperial es/ Regali r; H eni en H eWd in Dri tt[j,r.df:) :.~ in
kie tjee va n 25 st.uk en Intitftic1as Bupe rior / f~ni-x l,o n·
drea fiDOS Gn fl ot' c hio flSC U- in kis ljes vun 100 htuk.
Puike CAVI1'AS en HAB ANOS no. 1. TlIa nilln
0 IGAREN.
Turkscbe T ABAK ~ l'fi.b8k8 ~pijI)jl!S en lunge Du itlcho Pijpen .
(68'7)
B. KaRTHAUS & Co.

(1847)

B

loe~t.t' lIHn ilJg

~IAHI:\\,S E~

Cav itas.
Cor tad os.
011

__________~p er dOz_-b_·u_.______
(I_Q_O_4_)_

SAMAR!\NGSCHE CODRANT.

Pun i!j e s,

Oigarette BoekjM
Stampers.
(1844)

. AteJiel' Call1cr'ik.
'EMAILLJil POR'I'RE TTEN
,i lI5,-ell gewone PO R'I'IlET'l'EN f 10.--

D e H ee r

ht:! eft vau af he-dell Olllie algemeelle P r Q () U l' a tie,
Biltav ill,
)
SU Ulu ruug, i
24 AugusLu, 18 H.
So'~ r n baijn, 1
E. MOORMANN e n Co.
(1209)

)'Jet

echt Turksche Tabak in Blikken

~~~ p

.f ~o 1 25 en / 4 0.
O. C. T. VAN DORP en Co .

De Adjudaut oDder-officior
J. VAN ROSSUM.
R. M . W. O.

(1207)

Redacteur Mr. R VORSTMAN,

B. K ARl'B AUS & C" .·

i:J D

""...

N eue rland wellBcbt de on<ie-r geo
t{ eken den aBn allj;t Vti~QdeD 6D
bek~ndcll (:eo bart elijk v a at' w e I toe!

10% ve rb ooging,

O. C. '1'. VAN DOItP en 00.

(29 ,L)

Ou.

Geriiite C h'i n(~ se he, IH ,H.-( l O U .
J:t:fadar ljll Ge'1D. b (~r.
P et..cl c'Q.'Ii"J Koo ) r -w a .ch.ihelti

R e c () n v n. 1 e sr.

(672)

- ---·~Bij-----;;;'-~e~r 8poedig-;:~L~

l 'afUl'eaJ

J 10.-

Pnsserdoozen

ne er dtJze ivt') t, iju yo orgevn!Jen, b Gn6 VEll ~ 0911e monigte

VI'oC!ICr

F. ll . HOur,B.

(960)

p~r p Otit

__"

II Graveert op Steen en op 0
Metalen.

Prnchtige W nter en
Olie-vm'wdoozen.

bi:) !H~lt~Jlde

G (leel on grout 8° ill liuu eu baud

]"lor chiueshc
(697)

no,

fJ'll-UCO

(1806)

I·.ENE VmmENlG 1NG VAN GEIJEERD E N

ilor.
Superi t.'llL

r

2 declen

EN'

Ill t inlidad fior n ua

"f {)o IJ

gE:!~c bi"dkulld ig

Wits en {xelisheek

R ent
L ondr€8,

-

ABELS:' Sr,

Frausche Omwenteling',

VOOI·.f"

tllsschell ,?lodfOim
Soeraba.lja,

~~ "~ -'~----~------'--:'--- -"-:':' '

earlijle'so

'Ve~,ellselJalll)ell,

L cr~ i el\ pn \7cl'llwel'flerd dOQL' NEDEULANDSClIE G-E ·
f.. BEH,DEN; 5 d oolell in Hllu'uklin lodel'en baud met
l'ngi;it'Jt noegcl'

PI.AS.

eeo brie f ioboudeoJe een veudunccept. :dd .. . !l.ar/toe"
8 Au gustu. jl. groot f 910.05', in bloDeo geeodol.eerd.
llIe u wordt verzocbt dit .cce p~ bij aaabiading . niet
to dUlconteren en daarva.n td berlgten ~o.n :
(1206)
Den Vendu-me •• lar te Madio.".

frRU CO

D U Ol{

Bu ~t n.ni8.

L n

ell

per post l 2,25.G , C. T. VAN DOItP & Co.

2.-

VAN DEB

-Weggeraakt.

QU~~~:J~tli.K~PElL

a J'
(1097)

torwijliDformat)l!lI .te

Mevrouw A. M.

~ Per .post.

WUIST.
BOS TON,

.r :lfJtI~ lhans
40.
Biii"eo ,#."Tiltcj-;iiiJCI": AlgCme;t::o}~ :~l~i:::O:~cuboek'
oel'kl'ijr;bam' bl!
Voor Liefhebbers

.ij:tj .~;g 2:d:;~e~~.

(1086)

o ll:l BREl

- ~ Belangryke~~pi1Jsv8i'mi'nderin-g: -'t.!!lIsten en

Me. N EILL &I 00.

~=k::::1

& Co.

het Lot f 2.-

K AARTSPELER,

R.""llillgeu op .lle s"or'ort fOil DJAT'l'IE.HOUT·
'YER-KEN wo rd e n nan gello Dl ou door den Ad Ulini·
our
G. M. GRIBl,ING.
AJtCd pcr ."p OOl fiatte GedtJ.Jlfill1t ,
(970)

,an P"rt uat.l door dou H ec r OOLENBRAN OBIt
sldllar met de meeate zo rg vel 7;IH.n el,d eH l.J ~L' .tUilil lW!l
i,.u~e gezo nd en t ba.ne ont\'auge,D ?Il p er kat LI () te uehoulen
bij
SOESiIlAN en. Co'.. . (958)

(1857)

b
.
e

Randleidillg en regelen voor den

,,,.1

1 J Z .E R L A K,

300!' t

(llOol)

Sarnarang. i

v ..

die de .Z. n. 8 t .e. r.88. e ho 01. . be.• ookeD,
It.114t!4A
... )!t
De de vachtie bi). de ondergeto.ksnd., . die '!If.:uti
onmiddelijko . oabijho.i d dier8chool. WOOllt, ,g
.-ilege.~...•eld
0111 bet Illiddagmaal (R ij • t tat el) . Ie . gobrillen
. tegen alechla J 10.- per kind en per malllld.
Voor do boboorlijke afhalinguit. on b••urglng Daar

CGEl) A. N G A N.)

Wederom Ontvangen:

Eerste

'''0

Prij.

Bout- Aankap

Sa-m nnWll·

t,~

'r. VAN DORP

(~46)

B O D J O N H.

(198)

'

~1!~!!'.e~

I..

~

IIXPEUI'I'IE

E~

ua eell t1 rei s "-t1 11 39 da gen nUl Southamptou til
Bulaula, BRn gekolH olI, Z1\-! w rm i>~deliy\ tegeD o.ltimo
Allgu slu s DR U r ROI'TE RD :\ 1U r er!:r ekken.
Yo or noe l.ll !e bod ~ m \'O e.'~ een ~!cexnrui JljJe rd en ge·
oeeahee r ~ Il hee ft f:leLLe 1\Ielkgm'c ude K ne Ar. U boord .
Yoor vnwh t en pnesage ~ e adrl;'e~e l'en aan
Dtl A~entet1
E. ~IOORAfAN N & Co.
(10 66)
Ba ta1 1ill SaMrzrang en Soerabai/a.
J

"'fnomHlcu't ffliaatscllappij
.J ,-\ V ,t.,

l(olIlilSSIK KHTUOII.

Expeditie

" no a llo gOfHit!re n lIaa r J ~ biunenlsD.
;In\~ fl-J nluH ai le plantaell danr bnileoll 1.1)I) wel
ala UulLr Eu ropl~ vo lgenit bekend JRS g t llrief,
.

dtJn

Bericht nan Zenuwl\i(lJJrs.
Dc GU I\It A:-\ A

V,\ll

(,-;1l1~lAUJ"I'

( Il

Cit ;q)Qt hekerli te Pllrij~ iii

COlt

i;~t!· l ji;::o~;~~:;~\:~t}~;:;~~f~:;f~;i~;f::~'\~I:~~~f~r;'f.f~jj: cli' j::~i~~

de]ooplegenczcu,

Slechte Spijsvertering.

Vervoer van producten vaD of h.t ot"t"'n
us'o r do pfl khu izen op de Beha-Ill per pi co l Suik e r f 0. 12
1/
, UOdCl'O productenj 0.13.
.Bij w e~ iu g finll do Spoo r, tt.ulIspl'llkelijkhe ili Y(I V I'
onrl erwioll ten .
.do t uib' oel'CIl "lUI Ko mU\i ~~~i t.lrl eu !t ot ill eu uitkltt re n \'a u gO t~~I " re n togun ttl ecb t!l 2 1/2.%'
Re1wllHll iUldecrt zich ue\eel\lelijk vOl)r !let houd eD
vall Veudu tio lJ.
Sown"n!: H ccr"no' r.. t.
(284,) P . ZWACIER.

UI TKIi HRI NGSF0 NDS.

De SP I JS \T E(\'l\ j~IU~N[li~ (pn~tillc~) . Will BU-n,nN nu DUISSON
I!llol-hc);cr Ie P :lI' i.i ~ en Itlll!,c;ll (gckrc.:oudl:) (leI' Abulcmio Vii tl r~rij:;
\'t I'C clligcn ill tll.:ll \'Of!U \'un cen nllllg-enualO bockje de V OOI'!I:t~ mst c
1 J!~s tn!Hl dCI:ll: n, diu lIe spii ~ \'r. rlcrin g ill de m:l.lg h1.! wcrkC Il,

f,~:::t:~ ~{~ifl: ~(:':{:~r;:'~I~~;:~il~I;~~t:~t;~f;~ifi~t.~r':;i;: ~ l{:; ~i~
Genezing der borstl{wnlen.

Vllll

., I,a

(.:OI.st.allh~

et

t~idele "

~ij.. di e It.8.n do,,1; fOUilti kunJien d eel n.o ~ o uJ w,ordeo
thauB uitgt!uGo(ligd , zicu -ton ~IJoedlg·f!tte met
du 'o'e rt1ifl chLe a OOUlmmten tot ee u der ourh.:rgetc ckc u·
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