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Hoof(lbnrean:
te Smlla1'ml!1 bij de llilgevers G. C. '\" VAN DOHr en Co.

A bonn em en t sprijs
geueel Nederl.-Indie f 12.50 per halfjallr.
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De commissionair.
IV.
Het ,was '''001' de regering die iu de Bandell1laat$~happij een MbouchB had gevanden, moeijelijkop deu e.enmaa1
weg terl1g te kee·

ren. ·,De ,wo1ken der
atmo.3pheer waren
z66 ;;a)".ngepakt, oat de donderolag die onder VIlli
Hall zan loslJl1rsten, niet ,Hl(ler. dan verpletti.'l'end
liOn zijn.Niet sloebts dat de uitgaven VOOI' de in·
dische dienst ondel' van del' Cltpellen uitetillate
waren gestegen, maar uaareniJoven had de o~rlag
met Dipo Neg-oro
lands flIlandeJ(gedaun. Geen
de l'egeJ'ing van hiu'e
betrekking tot de bandelma!\l.sehuppij gebruik nt~ak..
te en zich bij haal' ill schulden stnk. Want zwhzElve kaD, ze nie!. helpen, He!.
Indio leverde
voarzeker genoeg 01' en het
van van den
Bosch belootae een bonderdvondige productie; maar
onze staat deed zieh Nor als eeu groat koopman
ell voel crediet. Dat crediet
met weinig
was:gelegen in
de hand dan om
procluctell die
konden wordeD geriialiseerd, te yerptlnden of to
gnel'Bll. Zooals ill_en weet fhalds de rekeniI~g op
de begl'ooting nie!. zelden en bragt. de kofftj dik·
wij1s niet de hellt op von de ge)'aamde sum. De
.chnld aall de Handelmaatcbappij wissel de Vim
t' 35000 000 tot t' 6000 000 doch werd in 183fl

I

I

p"riis. del' AI"I, V.,,ertenliHIl: van 1--.,10 WQOrde,n VO!)I' 2 plnut", il'gell (1 .••

tweede
Coogres met de scbitterdndBte feesten te Vitll'eu; geheel
Djocja oal derbalve druk oUn door uitbu.dige vrolijk.
haid. 1] it voorzorg schijot men bet gtlht'o'e Congrea'
gebodw hier lDet pannen te willen dei{ken, teu einrle
niet in netzelfde treurige lot van het Suloiiche te
deelon.
(Vo"le.I.)
Soerabaija, 1 September. Ov.rgepl.atst bij d. lOJe
kompagnie arUlierie te Soerabnija, de late iuilenBl1t

P. d. Wijs, van de 6de komp.gnie -t. Atjeh.
- Ala bijdrage tot de kennis vnn htlt bijgeloof on~
der Inl~uder. diena b.t volgende:
W nnneer van QUdd kleer~n oeu stuk -wol'dt -geacheurd
t'll dit iUl'lcn wurd!; goJruaiJ eU gi1bruikt als Ct:\U tjo.
t ... (fidibus), dOli hijgt tie persaOIl, die d.t kleedingSlllk het!ft gedragen ongetwijtt;ld eene Imidziekte, ger
lijkcllde up de blaren van brnndwondell.
Velen bagraven daarom afgedra.gen klael'en of wer~
peo ze ill de ri I'ier, nit vrees, dat mil!8chieu de een
of oIlder er tjolok8 un IUQQkt,
(Soer. 11bl.)
1 September. GiBteren morgen heeft Dr. -<1. A.
Groltd/'out, IIf~ eelle 10 jarigu pral~tijk ala gelleesheer
het 1Ylarine- Etablil:!!:!6111Bnt :llbier, ,dt>.n dienst OYergegeven alm Ur. van Lier 1 vroeger oflb. v, Gez. bij de
lllarine, Jaa.latdijk civid geueesheer t~ TOl;)hal1,
fH\1I

VACA'!'UIHl. M:en Vtil'nOelllt dat de iul.aodscue zoutvetlwoppil.khuhlllleesler te Alllual, iu d~ residentie Bage\en, op peDl:~ioen wordt gesteJd en die beirekking
nan etJll cl1ropeeSCbtlll pILkLL:islll£lt!ster t.at WD1'llen op'
gedrageu.
WachtgeJders en geempluijeerdeu op de resiJentie
bureaux worden hierop' aLtunt gt1ma!lkt, ten eiode zoo
apoeJig mogeJijk nallr de~e ru.cature tl1 aollkliteren;
WRIHbij men O? oen inkoilhlD nm p. m, f 300 _ 'e·

De regering kwam hier echter ill conflict mel;
de kamer die volgens art. 121 del' gl'ondwet he!
contract lllet de H:llluelrnaat5ciJllppij wilde beooJ'deelen. De heeren Brnce, rl\'omp en Luznc deden
eindelijk, om tot G-en bcslisoing i.e komen, het. voal"

mannus

& ................................... .

- De 'La.udraatl ttlPrialllQ,n sprak uen 17tHl dez-erj}.
vODni~ nit in zake een IHaleijer en den A!J,i8tWt Resident
van Priaman, optredeudo qq den officier yan J ustitib.
Wat die Maleijers vooruitgaan!!
22 Augustus, Voor de derde in dit jaar albier
te houden GouvernemBllti:l Koffij-veiling 'Waren op
heden ilJ'~ lunda pakbuiztln te Padang out.angen:
Pik.
K.tt.
Bovelllandoche koffij
. 21289 28
Aijer·Bangiee
438
03
Painan
,.........................
411 77
Aukol.
.,." 1155 93
Mllndheling
6i2 29

!>oiA i\i;\, I t ; ' N •••

Postkantoor Samarang.
Sluiting vall de Pransche Alail,
Ba.:tft-viu.
Si°Atupore
,,4
elll8
,,1
enl8
" 115en29
,.13
en 27

j\c.iaan",tand gedurende de
uIanud SeptelDber_

I~~~;;:.;;'~;~-;=;I~"

CD

R,lou:"\-v

Nieuwe Maan 11
Eerste kwartier 19
Volle lI-r..n
26

2~.

9 en 2a
5 en HI.

,;J

3en17,
Sluiting te Ralari&. de
'Ill\,onds

DJocjacarta, 1 September. - Dt) we.rkuuunhedell op
de aloon-aloon voor het gebouw van het, gelijk men
weet, in de eerste helft vu.n het toekomende JBRl\ te
houden 2e J.Jan,; bOuw~CoDgreB, gaal) vrij langznnm vooruit. HE;:t gersarnte ill slechtB gedeeltelijk lUlU de noordzijdu gevorderd, waarschijulijk uit gebrek IUlll werldie~
den of' de daartoe benootligde material(!n.
Hoe btlt ook zij. de vergaderingen dool' do uestuurale.den in de Societeit ge-boudeo, worden dl'uk bezocht
au alles is hier zoo Luiteogemeen ingenomou wet lwt
aanataau(ie Congres, dat zlllks beloof'1; touder twijfel

II/ail W Angulihs
8 nrc.

Su. lnat,rn.~1!!i "\Vest,h:uHt;, Telo)c Betoup;,

(1) adiEU; iode St. gen. III p. 809,

l:J'enl,-oele-n, 1">,Q,(lo::ng ell A"tjeb.

di~ )~~~lr~~~~te:jju"~~~k:~het" l'~~j~£~~~~~C:dc'rCI:i~~d~~grcVpoeo: \':;~~~:

11"'11 14'm ell iI·hu ,'till tlk\: IILAan,l.

~~~~: f~::g7~{~~:~,~~:;1:1;: i~!:~~:~;~I~~'~7~~:~:~i:~~~~o~

f

( ..) HieroDder hegi'~lJl!l1 J .. 2870,36907 wtgens u-tzeudingcll
.-an geld en ~,t,1Jr!ing-en iu Iodie, w;l:lrdo'lf uiel afzonJerlijk llroduc·

:t227.500 wegells ui!gezollJI!U zilve·

taD'2ijn:aCgegevcn.

F E l ] .lL.. T....:I',:;Y£ON.

De Inspecteur op Reis.
CQ't)ddie in 'lJijf bedrijvl'Jl
doo!'

(ltij gaal 1Uwr he! raam) Neeu , ik wil nn uiet~ IlU niet!
ltIeu kan dd outvangl;jo wordeo t het is onruogelijk 1
(lwt 'l'{wm verZaleJlde) Dnt de duivl:'l hen hu.le! ZU ver~
valen
Odtfip~ Jau,t niemanrt binnen.
O~,ip
door iid t)(!1lsteJ') Ga!!t heeu, gB.4t heen,

Your, neon, mon moesl u geen lito~l aanbieden, lllaar
een troon.
Maria Alit. Waarlijk, ik weet nieL .. ik ruoest hean/58an. (Zi) !/aat zittCtl.)
IVfm Alex, Wah hebv gij duur eeu beeltlerig shawl·

tijd niet, komt morgen terug! (])e deu]'

Ije o m ! . .
..
Maria Allt. GIJ spot, en ala glj UlIUU' den dl'fillk kUlli
steken met Uleisjet! uib de provincia ....
lean Alex, WBt zou ik gnarne een
zijn, lliejufvrouw, om uw lelienhala Le HUllnen
:,fari,? /illi. Ik begrijp nidI! van he~geen gij zegti
w61k sb!l.wltje .... "lat is he~ "an dang rf1ar weer!
Ilj01' Aleol:. Uwe lippeu,
mejuf,·rouw/ V.ijll B~; ODDer
dan het 8choonete, wedor.
Maria Ant. Gij zogt dit allee maal' zoo .... Ik tOU u
zov g&arn'J willen verzoeken iet€! tar ueriouetiog iu
mijn album te Bcbrijven. Gij kent zektl-r wer \,£Ie) \'er~
Mil doo.rvoor.
IValt Alex. Voor u/ mejufirouw, zou ik allee kutlllen
(IoeD, 'Wat gij wenschb. Beveel slechts, wel1{e ."crzt:n
wilt gij?
Maria .tt,Jt. Da.t is luij hetzetfue, iets lUoois, of iete
nieu'Wti.
ivan Alex. Verzen ! 0 , ik ken er zaer veul!
Maria, ,.dr/t. Zag mij maar ecns wat gij er in "lilt
8chrij,en.
fVa1J Alex. Wan-rom ~on ik het foor
u opzeggen r
Ik ken het.
Mariu Alit. Ik houd Z66r veel ran verzen.
Ivan Alex. Ik ken er ·:eel. Nu, als gij het ve,langt
ik .r dit io"chrijv.u:
,0,. gij die in 't tarupspoedig.leven
Mort ,legen God, 0 ijdel Ill.n.eh ....
en 'andere, die ik mij op het oogenblik nie~ 1:00 pre·

het is nu

~iU1t zieL (feN

l)'imumko}}u:1I

i"

eel/.

VIEnDE BEDUIJF.

ElfdeTooncei.
T.w.alfdeTooneol.
Fervolg.

JTruuw v', d. o7ldeTojj'. Ik heb mij over Jen burge.

m.~.ter t. beklagen, vaderljo, ...
ivan Alex. Wat wilt gij? IVat hobl g~ te .eggen?
Zeg h£:t in weini'g WDI}rden.
Vrouw v. d. olUierojf. Hij heeft mij gogee.eld, vadertje.
han Alex. W'ot .egt gij?
Vro.';' •. d. onrlerojf, Bij abui., ,.dertje. Op de markt
hebhen wij geV(,chteo, de polich, is niet bij tijdB gekamen, _men heeft mij opgepallt, tacn hebboD ~ij een
rapport gemankt en' lwee dugell lung heb ik Diet kun·
nen iitten!
Ivan Alr;f. Wat wilt gij nn, dat ik ar aan doen In)?
'Prouw tI. d. onderojf. Er is zeker Diets aan te doen,
maar, daar ar een Ilbuill he~ft plaats gehad, lallt bern
een boete buinlen. Nu ik eellii eel: enkelen keer eell
kaDoje heb gehad, wil ik er geen of.tond van doen
en op bet oogeublik zou het geld wij ook zeer te sta'de
komen.
iVQtJ Alea:. Goed, gco;>d, gR nu butln; ik 281
Illijne
mBBtregel'en nemen. (Door Iud 1'enaler :ziee 1ilen h(l':J.aen,
rii. hem .",,,k.c1"'ift.. 10eTeiktn.) W.t i8 dat nu we.fF

Alexandrovitsc!t, MI11'ia .AntD?lOI)Un.
;1,1aria. Ant. 0.' ....
l'l)at~ Alex. WuaroJil zijt gij zoo outdaan, mejuf"touw?
:A{aria, Ant; Neen, ik ben ni~t ontdaan.
Ivan Ale;l:. ~f~u hemel, mcjutv-rouw, ik ncht mij ga~
IUkk. \g, dat gij mij houdt voor ieruond, die in sto.a~ is
om .... Zou ik roogen vrageu wnar gij hoen woudt goan?
Mnria Ant. Eigenlijk lltlrgens.
Ivan Ale;).', J\.iaar wtl.arom wouJt gij ne~'ge:l!t heeu
IVa1Z

I

2. Soort...

24,107
659

30
03

24766

33

Laatsle kwa.tier 3 Septembe •.

Siu"apore.
8

(Soer. Ct.)

J

Biuuenlandsoho Beriobteu.

Ig~g;;;"~9Ig~

kan.

j

R. V.

l~g~~g_q~I<!.~

r~KtlUell

FadaJt(j 19 Augualu9, _Mr, Vau Gut!U8 laab:t Off.
vlln Justitia Ld B!Lhnla wu['dt uit EuriJpa in Iudie
le.rug vorwu.cbt au ge(loJd\ftH'\vJ ala Iltl,t)stnand Pr,'sident VIUl dou uieuw te re0t'gRuiaeron Raad vaD. J Uli~
titie te Pa.d!l.ng ....

stQl hr.t cQ!J.tract tUBschcll regel'ing en handelmoa!seLappij goed te keuren en den lOen Jnlij
1841 werd bet VO<1l'stel wei.
De regering leel'ue dus hier oak weer d"t eel'S t
handel en en dan spl'eken geen verwerpelijke staalkunde ie.

Enrlel,chli Mait.
via BuU,-v'ia., '1\:J:untoh: 7

O.5().

te Eullen alagen. Meo is ook VOOl'nameU8 htlt

Jus in 1849 zijn afgelost.

vld

f

VOOI' iOllere volgende 6 woonlen

' j
Mnutok en Palemba.llg.
Het vicl de regering op den duur makkelijker
Ben 17en UP elke laJlll1lld.
geld te clltvangen dan het wedel' terug te geven.
IJorneo's Wef!!l"th;ust. en BilUt.on.
De naod kIom; ze kon hare schuld niet afbe'
talen. lIfen weet dut de leening vun 56 millioen
Handjerrnasin en BIL'W"ei-!1J.
werd afgestelnd, niet. zo'"ee,' nag omdl,t de 1eden
neD 2Sen YBn IIlte mllllllil
van de kamer afill van den Boscb het geB niet
l't-..lo,)Ut.sftloln.r, Thuul.·-K£!epnnu; en ct •.,
l\-:loluldren.
guutkL. als weI omdat over bet ontwerp de meeste
f)II!O ]7118 van IIlke 1II1l1'l1lJ.
geheimzinnighei(l wns verspreid. Het ontwerp werd
A.Ueb met elke Frao!l(lue liD Engel~clie :lIuil
dan oak afgesternd en van den Bosch !rad af
illlu!Scllenwordtaanbelanguebhendell
Die toestand kon zoo niet bl~vell en bij brief
dagllnbunuebriev6uaauhet I)O!tkaDtoorte
van den Secretari, van Staat van 17 J'ulij 18,~O
duorzending vall Mer heeft s(r.I!!,IR pJaatR per e~rIIt
l,o~t.
werd Band, die ad int.erim Illet het Dep. van Kola·
Hr.t Hur VBD eluiting yoor de post Olll de O(}~t i~ lle~ uvoud~
ten I) lIT"; om dLl We~t des morgeus lim 8 uur, ell CUI de Zllid
nien belast was, gemngtigd een overeenkomst met dewet IJlklHl ~IJo(}rttein des morgens ten 61 ea 'M \'uorm, 11 \ire.
Ned. Handelmaatschappij te sluiten. De rekening
tusseLcn dat ligchaam en de regering werd apge
N~II~ ... IIHldl4(\h-1 II ,IINdlo Spoor "'. eg-MJUltM(\h'llll' ti
maakt. Het voorochot.capitaal werd op,fag.ooo.OOO
LIJN SAMARANG_VORSTENJ)ANDEN_WJLLEM I.
gesteld en lllell kwam Dvereen oat voor "entebepaling
[5%J en "flossing, door de Ned. Handelm. jaal'lijks, op
lJl.-HU ~'n. .. "HI,·l .... eh: '·Of ..... (I~ ,1i.~ .. ~I.
detijdstippeu nacler tnsschen Imaren het Departement
.-U_k. .. "ltll~ lu~.u(~lJd~ dell htllU Au~s~ 1~74
van Kolonien te bepalel', ZOll wordell ingehouden
van de zniverc ophrengst der in Nederland na 1
Jan. 1840 door de Maatsch'lPp~ te houdell of reeels
gehouden veilingen van gO\lvemements-produei:ell,
eene 80m van 5 milJ-ioen guluen. De schuld

g •• u?
Marin Ant. lit daeh.t dat maIDa mogelijk bier WfUL ••
Ivan. Alex. l'feen, lk wilde nu wotau, WI\Btom gij
nergens woudt been gRan.
Maria Ant. Ik heb u zeker gestoord, gij wl1urt mit!.
8cbieD met gewiglige zakell be zig.
Ivan Alex. U W oogen zijn schooner dan mijne 'zaken
gewigtig "ijn. Gij Im"t ntij nooit otor.n, gij kuut bet
ill geen go •• !' gij kuntmij integondeel ee" geuoegen
doen.
Mari" A1It. Gij .preak, t als een bee,r uit,IIe bO,OfdotBd'
I.an Alex. Tot zull, eene .cboonheid al. gij. Zou ik
bet gelnk mogon .maken U .en .toel' aen t., biedenP

II
I

.,,1

~~··'o~"~~~:::r :rj~' li~~!e:~.~~il~!'re~~t~ei:d:w nb~~
.... (Hij

""-ift ziill .Ioel nader6ij.)

(Porl. Hbl).

DE twe-e varmiste p"a.rden, waarVQU giste('6ll werd
melding geHlaaktJ zijl1 haden door den ijver van den
Assisbent '\Vedol:io V.LU Kubaog ill dB nabijheid ,au
het, spoorweg.station teruggevonde.n,
Dd weg
met veel ijver

,VEOEN,

wortlt

_-1mbeflgan

\'IUl

goed in

flU

bet toe~igt (ll,,~rovl;r it!

be1lil:lt

d~

nll:lr

ordt! gtlbrugt.
upzigter Hill

W u.tel'atftat C. die reeds ruenigooQal
activittlit.

bHjken

den

gut'

Marta Ant.. I.lefde? ik
...• itt heb nog nooib
seil-ullt "aar 8Loel
Ivan Alex. W unrom
teruit P Wij l.itten
~lIaria Alit. (achl"ul'l,eil"liv"",,M.
bij ? wij zitteu eHm go('d, W lhllN'f wij een wuiuig YUH
elksnder vorwijderd ~ijo.
bml Alex. (bij$()lwiuildl:). WnlU'ulu zuudetl
eHumder ganu ? V{ij zitttl-Ji :J'.t;er· goed bij
Maria Ant. (ac/duuitl;.hllh:emZ,.-). ·\Vlltll'LOu zou du.t
nen?
iM.n .dle:t·. (lijaclntivetlde). Hij \'indt dus Jilt wij te
di~t bij elkander zittell! Wclnu, 1Ucjufnouw 8t~.j u
slechta voor lInt wij ver v~n elkauder verwijderd Zijll.
'Vnt ItOU ik gelukkig weZtjD, mrjufYl'ouw, Ills ik u ilJ
mijne nrweu kon aluiten 1
Maria tint. (1i.it hel raam ziellde). ,Vat is Jut? 11It!JJ
EOll zdggen dat- cr iets voorbij Yloog. ""Tns het eell ek ~
sl:er of een andere ,'ogel r
ivan ..flex. (l'Ust kattt op haar IJchoudn i.'}l kiJld ook
door het raam). Het U'nB ,£'i!1.I ekster.
Maria....111t. (rijlt verol;/toaardi.qu 0;). Neo-D. dat i~ h~
erg! Welk een onbeach8a.mdheid 1
Ivan .Alet(. Cha'1r lefughoudt"de). V()rgtief mij mejuf.
vrouw, ik deed het uit liefde, alieaD nit lieI'd!',.
Maria dnt. Gij houd~ mij "oor {ell m~i~je uit

d~

pro~i~cie, dat, .... (zij ttaaM heeil tl;! .qarm),

loan Ala:. (btij!! h«ar va'ihooden), Het IV •• uilliet~
de" werkelijk geneel uit liefd. ! Het. wa. slechh oen
aardigheid, M1\r.ia Autouovua, ,weea uu llil·t booBoo lit
ben bereid om U 0p' mijue klliflen :vargitflmis te smuekeD. (Bij
op zUn knie,',,) Verg•• f mij! Vergeef mij!
G ij .i.t, ik lig voor ugeknield !

,·"It

I

TWlIB l!A.TJlOZIl( .an b.t alltier !or. r.ede . JiggeDde
Ichip 4n'iJ en. Bet~ij w.e rde.u hcdsQ weg.en~ , dienstwei.
geriog ·oaar de EUropescl.e go,angellis overgebragt, ... ar
oij .. e/jigt tot andere goJ.ac~ten zullen komen.

!

GXSTllilEl{ werde n hie. ter pl •• t•• 18 pikol. amfloen
aa~g.bragt. wolke iu · de w.tarou van Aljah aan Aljob.
lIehs prsluwfoA,:"dets werden ontnoDleu.
die Gourernem.eu~. '7.0ut ,an
de reede DBHor bet r.outpak huis bad () V'erg-ebrogb, meen·
de tich voor zUne moeite weI een p.okere boeveelbei4
,out to mogen toei.!igeneu . De water-Policie was ec htor van een tegenov-erge8tclde meaning en rekende
-:len man i n om net vers cbil ran opi FJi(\ in hooge r

"og d ••rin · tot hur oiet . geringeol~rik ••n maDs.,
p. r.ooo liggeD. ne Polioie. die :d.a.d eiljkwerd g.roe. peD; bevond bij hat opbalen '"~ J.en dreilkeling, .dat
hijl'eedo .eo lijk was.Zijn vroow. vorklallrde,. dot hij
•• d•• t .eDig.D tijd z.er.ie.elijk w•• en lijdende aaD
heete koOrt •• n, lij bad bem teo 41 ure in deD gep...
.a.rdon nnehl n·og op .ijn boleb·baleh .ien liggeu,
maar b~w niet naar buiten hooreD go.9n.

'

El!:iI PRliUWVQBHD'EU

rQ89C1l:'~

to d06n ui truaken,
0eok werd. etin iniaod»I'1 die deL ge reed waakte om

per pranu w nanr de pinata y,ijne r inw oning t e rug te

" , oreD, in verr:ek erde bawaring geno men, wiji tlt~ t
bl e ~k dnt bij in 't bezit was van eeu ige geato len goed eren, wuarouder een borolog ie, eeoige ka.los, milit&ir~
kloeding, tukko ll on I 9 60D cont.Dt.n.
komende fill) _'Uuijollg in
hot Jflp:lrnscb~ ell uelndell wet 1 8 krandja ug'a 8uik er
belternd -roar Samllrnng, is do or t tl uBrden wind der:a
plll Dt~ gop.o.!.Iseerd en te K(1li.l-Fo~ngoe op bet II tmud
geloopen. D~ 3uiker is 7erloren.
E tN'

PU.U,:U1V DI0 EIi:ONO,

RET Stoorc.schip KOTlillgin de7' Nederlandf11 itl, in
plant!! YQ.U gistere-o· ns rui ddug ten 5 ure, ee rlJ ~ hed eu
oc:btend t en 'I u.re verirokken,

het Sio·
VEn:\llK.ELIJKITEDJIN,
Redon 8 'i'Oud
man's en Smith;E variety Ge~elBch ilp
tweed e r oor• telling.
Die ttl gsan bijwone n l kunnen wij gfJ fust e";li iede r
118nbeveleo. Zeldcn '7. iet meu him' in lud iC zoo jete
al~ dat ge'le}sebnp te IlI\uBcuoIHveu g~6 ft.
DE 8 Y.DN.EY M O]l:!.'o."'IN"Q Hr::nAT.D I)V~l' de uui telllau<i·
sche pohtiek ~'n ll Eugelcud Rprck£'udc) III eent dn t Je
yoorstellin a die men dllannn ge f1!C ~nlij k heert, goh ei.:ll
onjuist 1s. "Die politiek j~ m~er 'd un hn~delsbelnng. Zan
de Instste oorlog Ulet de A~hnnti.jH on dntHVH.n gee n -roo rb • • ld opleHren? H et bInd hnnlt de ",oordr n vnn T,ord Cor'
l:!8rVull ~U!! dig bewearde ant
een groot rij!!: il Ia
Eo g"l.a-ud ook de If\steu I'"I~II die grootlleid moe t; dl'h-

dB A.sI.m uLijlll"n III'(.1eg m ~n
gen. En bij
dSBorvaD eeo nieuw
De At!bn.nl,tj lI6u zij n aoo r
E ngeillud niet be:.ttrede n onl de.'i te IUdel' ongelscho
ond erdaneo te. hcbben of uit ·"ul ve l' handtllsbelllug,
.maar uit eefl y.cdelijk oogpuut. 11 m de A.sbllutijlJf}n uit
de hand en vaJl eon

I' UW

(l,"sP.,ot to o~ tn:.kk e ll,

TIlT bO\'engerlOe muc COUl'u.nt blij kt Leve UB J at:. 8.vd~
.ne)' zich Vuol'tdurand n!l.lll' llil e hJ~ lIt() ll uit,bl'eidt on
-verfrn!1it. O vera! 'fer rijze n winkels, pnk huize n ~ Jl ha ndelaka ntoren emi. il6t stndhuia, than s bij llR \'oltooid,
lVor dt eon der prllgtigfl te gebcJ11wen ran de stnd.

OXDER de llfUl-1H8Vel'and eringeH Villl iuiuDllsohe a.mh·
door hat officii-Ho nieuw8ulnd Hl edeg ede~lrl.
alB goedgekeurd en bekrachtigd van wage hut G ouYtn'n e ment, t rof ODe. deY-er dugell <lie van deu rege ut
1Bn Tega1 1 "t'"roege t' raden m ~8 to c!l.1o nggoeng d ~' i ()
Ra kJo d in-i1lgrat, thana r. m. t . .&'f"1: a R. ah' "o
N e ,q a;' 0 geheeten. Nog ui et lang gelede n werd in
ona blad d6 stm.dacht gOY N.digd OJ) de voorliefdo vau
Javsa u5ch l! gro oten VOO l' Ull ll!.en, wu"rin !.llIt woo rd r o· t
( w e r e l d) \'oorkbm li in com binat ie met ea n and er
W"o:Jrd, ten ciude dl0ZB of geno .schitterendo eige nachap
lau den ti tul ilris tot den hoogst lll ogelijken graad te
tEln !lren~

ve rheffell. D ini ttg rat of .d di n i1~g r at kan dUll
weI n;3t audeI'~ be(;aekcnou da n t:oortrel/ elijke of voortrejfdijkstE d(!r '[cerdd. D e genoemuc regen t heefb blij ·
kens b edoelde mededselin g Vl1n de zen zekcr wei wa.t
al ta weidlS che u lJll n.m afger.ien en yerwcht daarVOlJl"'
ill de pl•• t. te . tellen bet .ellvoudige N e [10 r 0, betgeen in verbind in g mc~ 1l a k 8 a bern t batJ8 d~ [1 m eer
ioeg;c.uillbll

d~r

l.la ll.:CU

't'erlt:l t!nl- \"aTI

bewoi.·er

or

bniCher1Jle~'

stoatjes, Ley ens, indian do gelegeuheid zicb da.~l'toe
Banbood, OIU kvo.tr8 lttel' (welke weten wij oitlt) te
sluite n. D eze zending is, zooala men weI reeds laDg
zal weten, naar wenacli- r,fgeloopen.
Dit logGJlstraft de voorbarige bewerillg van zek e r

b!sd. dat , an des Gou,erneuro politi eke bekwaalDbeden niet vea l heil verwRcht.
'l'erugkel3 rende it deze ambtellaar to Aier-Bangis
Qall wal ge8t npt.
Hij reiade yerde.r D8ar Fort de Kock. Sameu Ul at

den Re.ident . beticbtigdo hij .enohillende plaato. u
in Tanah-Dntnr. Naauwkeurig ging bij no dell .t.nd
der verachillende koffie-tuin e n en !.lUnn e ' produktie.
Hi orUl.d. deAd hij een go.,1 werk. VoortB bezoeh t bij
Singknrah, Solok, en zal binnen weinigtt dagen, no.
rui nl twe e maantien ufw oz ig hei J , weer Dallr Padang
terugkeere ll
Do cho lfl l't\ ·rCl'toont zich Dog eokele walen. De te ~
gen woordi ge burdu regeua zullen, GoJ gave het, haar,
hopeD wij, we i voo,' goo d verjagen .
He t pndio'imijden is nog niet overal afgeloopen,
wa nt QP ellkc lo pJ ua.ts~n mo~t eerat gewRcht word en,
1.0U het tnl; de paelia rijp ia.
In bet bel!l 11g fa D eon en gel'egelden zaken-gsllg,
Iliet ond ienstig zijn rue er eenhe id t o breoge o io bet
Letlrbe id ~ n der saW"n L·~ . 1\Ieerl\ere en Btreu ge kon t role
gepnard met zncbt ~u ll.tl.ildrnug 'l;oud en 0' i. de bev olkiug dun.ttoe k unn eu '·oeren.
Wac de reeds vo rkr egeu ()(}g!lt betreft, de ze is
pl'llc htig.

r

De rijl'tprljZ€U \'ariee[l~1l
4 . de picu!.

molding lllllllkten:
II ~E!\ 1>" .1 11 WOo tWEN

over Je Cvmcd ie te Suwllruu g ,
of ,I e Societ.e it ll Tot Nut ell Vermnllk:
\\ri ~ ,a u ue ill geil,etenc~ll van S!UUo.ruH g beeft uitlt
teeds m e t g~lItlcgell d.o eC!W u faud el'e yoorstell ing btj·
gewoo od, die 113 hot" Comediegebou w nUli er gegev e n
wo rd! SOtllB gc.a chi eddd dit; door de we rkeode leden vau
de S oci~leit " Tat N/~t eN "!Terman!," ' , d.lUl door rond rei 1i6llde nrtiBb.!ll, die ~ich, iu hot ruim!) Ioea-al, mot
lie fJ a kond e n bewugsu, tlQ stee ds m og~ mOll lich nUll
c one tnlrijk e dpkomst ,' au iJelllll gatell{' ud e on ku nst ·
llli nue nue loehoord.(lra verhou gell.
Ik hori nue1' Rllee o I..I.RU zoo menig ganoh oll e u a \'0114.1,
w ~l ke doo r do worke ude Jeden vQ. n LOy~u g6nOe n)(l "
So cic teit fI.. !Ul het publi.ek bereid " erll. Stea ds was
het Com..,diegubouw y ol~ eu I!.teeds gi ug lUe u teo millete
ttlu t; de v er~e kerlllg Dft..ar hu is, dat elk van de meliaBp elt~ re ziju betib deed, om t ot diL genot het r.ijne bij
t a drage u,
.MD.llr

zi et,

dillu

k.u, dot ik tot op •• ker. boogt...... ik gebuwd ben .
Icon Ai,%. Wat doet or d.t toe, de liefde maakt
geoD: ouoorfJcheid, en Karumzino beeft gez.-,gd; de wet
, oroordeel.t . Wij tl.lllen ona tot in d~ echaduw der
bolcbj •• terugtrekkeo. Uw baod, ik vraag uw bond ...
Vee r tie
De~elfd....

D

d e

T ·o

0

n e .e 1 .

Ma,.i• .dntoncena komi koallig op.
lla';a .4nl. Mama, papa loot u .eggen, dat .... (l.a.

wordt 011 een goed e n dag opgeme rk t.

dl\ t de zijwQudcu van het ge Louw, wn.orin l id! Iwt pu·
bl ie k

ophoude o, "I\U boven begoDllen uittewijk eu.
R ~n Eip0edig inge!~teld undenoei:: de ed uitkoUlSr., dat
Ulu e t

en

.{/e~:(1Jld1·Qvit.sdt

Eeu!jd£'l!. ..1.l!n,J Amlrrf8v1ill.

l a I;) D

'Va lutl:lll hieronde r volgeu , 't gee D del B aer JYilsen
Bchl'ijfb hO HHI de illte~ ken iug8lij5l, WK-IHfRfi we gist ercu

nor t\8 1ld e Too n ee !.
Anna And. (Iz;af' AleJ:audrot:il.sd !/i:knielJ z";e-Jlde) 01
welk ee o scene!.
1".J on Al~:t: , (op~ taaTldt') . Dut de dui vd Lan.r bn.le!
A,ma AI/d. (lot flaa,. dooh/er). W.t heen dit to b.·
te ekenen) OOf'jufvrOllW! ,Vut 7.iju dnt ,oor mani ore!l?
Maria Allt, l\ltUiltl , ik ....
.an;;a .At/d. GI·a va li hier! boort gi.j mij ui et, ga hoeu ,
ga been, en heh deIl IJ)dcd n i,,~ om mij onder d tl 00·
gan t 6 komen . ( Maria .tfntl);;OViUty'aallJcJlreijelldl! heen) Vergetif roij! ik moet bekco fwll dnt Itt zoo verwond erd WOB ...
l oan ..1.lex. (fer £~7d(!), Zij is beplluld lll oo i eu ni et
k WD.tl.d cok (!ty toerpf. ;:.iclt op de klliei.!"n ) . l\ie uouw, gij
,iet, ik brn.r,d vau li efde.
Iva" A lex. nOe l gU gekui eldl 0, eta op, ~ta loch op!
de vloer is " ol etr~ k t niet f!C hOOllt
10a1' A lex. Ne~lI gckuidd, bepauld gekul.e hl wit ik
'feteD \"Vat lDij ttl wachi.el1 stant, het leven of de do odl
Anno And_ Manr. ",at ik u bidden mug, ik begrijp
do beteekeniK \'II.n uw woordBu uog Jliet geheel en el.
ludil:n ik mij uiet bedrieg, doet gij mij el!n bekenteniB dIe vour mijlle docLter beatemd i8.
[ua. A I,,,,. Neen. ik beo op u , . rlieM. Mij~ leven
bnngt slechta &'11(' een zijdr,o draall. Iuli.ion gij do staud,a'tigheid lDijller liefde niet bekroont, ben ik niet
wao.rdi~ bier op narde to leven. ~ret de uaud op bet
bart 'HQllg i k u om uwe baud .
/irma AI/d. ~faar atll mij toch toe u te doen op.mor-

1.50 tot

heeft hij d. ,oorw. o.·de gero aokt."

morgen

vroeg begaf zi ch cen \iu!alldeche
-vrouw 1 VlootHicbtig io de lrnU1 t:ong Kebolt Lauljotllg, naRr
eeD lln.bijgelegen put tcn eindG zich tl~ badtl o e n

tll B6Ch o D /

Do He Bidel1t) d ie verJ of ueeft ge kreg~lI , o m voor
~eu ruRf\od lI n Dt· Da.IQvia t . .· g all n, Bcbiju t eiuJelijk
ds.fl rv Au gebruik te zullen mnkeu, De cholersru.pp ortell s(l\lij oen Jus g unsli g to lui den , Wo.l.t daan' ull

de niet
waarop
zwa.llrte
aru ktc,
W.t
1\1en

Nf!Jt ie .

HEDEN

Men 80hrijft ODa van Sumatra's Weet:"u8t:
~ De G ouverneur ooderneemt tegeDwoordig groote
inepektie·rei een.
Eerklt vcrtl'ok bij naar da Noord, WRf\.r ·bem door
bet opparb •• tuur opgedragen werd , de g •• iutlbeid te
pol~en VRn eeoige ten Zuiden "Van Atsjio gelegen

met Je bou oodig.le zOl'g gelegd o fund.menten,
d e zijmuren QJ!getrokke n wareD, en de te groote
vnn het dnk, dat zijdeJings op ue muren
gdijklijdig rlnurtoe haddeu bijgedrage n.
te doen ?
koud e lliet Inug wikken Cll \vcgen Rllll Wi t;\D
9t!Kllitld

zit'1II1e)

O! wc lk

ef. 1l

8c ~ne .

A1wa Alld. '\Va.t habt gij ? 'I\'at wH~ gij? W.lllrOm
kOUlt gij hi er? 'Vat betetlken t dez e onbezonnenbei<l?
D aRt' komt f,l\ me )Ju nanloo pen ale ee r. )(&t,die te
tn l!t koken d wllter gego(l id. hebbetj! 'Vu t ziet he dnn
\Too r Hcclli,j.s r '\Vat be.ztelt je to~b? Ge do et wtlurJijk
aId e~ n ki nd Vall drio jaar. M en 7.0 U vol~t r ekt niet
zegga n <l ilt ge 0.1 nchttiou wSQ.rli. W 8!lraehtig, ik wo ot
lIi et Wfml1Cer go toch eena "erstand ig zuit worden j dnt
gij U lr.ult wde n te ge drog on nlH Bell we]QpgtlV Oen jong'
tnl.li6jc, d!tt g ij zult bug rijpau wat het r;('gge o wii, goe~
de beginselt:!ll te hebbon an e rll8ti g in al llwe hand ..,·
lingu li. tr~ zijo,
Mtwia A7~t . (Jc/z.uijmde) ~rnur, mamB, ik wiBt niet. .. ,..
Anna And. Gij haud e lt liooit" ventRud:g, gij neolUt
eell vool·b ~~Ju aso dp docbten Vll.D J~iapkino Tiapki I!£l.
W uL ~ebt gij ze no. ta do eu ? Ge moet haul' llil~t liadoell. Gij htl ut and ere \'oo tbecldeu voor ooge u - UW6
m oo d c-r - dal ill het voorboeld dot gij volgen moet.
bUll .Alex. (de fl. rwd Vat,. Maria nemende) Anna .A.u~
drcev na, ,'snet u niet tegen ona ge!uk, zegeQ de standf8stig!ieid outer liefde!
AnllQ And. (flit !tet tJ~ld g~'lagetl) Dan was zij hct,
WllorV&U"., ?
Illan .Alea;. Be81 ia o'er lufon of dood!
.Anna A,uJ. Nu z.i~t gij b ~ ~, dwoas kindj ou ziet glj
het, d~t hut ,'oor u was da.b ouzo gast kui elde en nog
kni e\t, en gij kom ~ maar zondu oUl81ag binner.tloope D.

G ij ve rdient eigenlijlr d.t ik weige r. Gij .ijt · zulk e. n
g.luk lIiet lVaordig.
Man'l _("~to Ik zal bet Dooit weer do en. llll\ma,
heu8cb, in het vervolg znl hot niet meer gebeureo .

Vijftieode'1'oono.l.
Deze/fden, de

6urgem~es ter

gelletl ontdaan.

Bur[1. lk •• 1 het Diet me.r doen, Excellellti.t Sturt
mij niet in het aD gel uk I ma.k mij Diet voo. eeuwig
ongelukkig!

men. dal~buld mo ••t ga,.iJ,dat zoo iet. · konde ge-l
benren,en Illoe.t. Or aan denk.D, om zoo Bpoec)ig moge1ijk de •• n loe.tand i. dOBD ophoud';n. MOil ·· 'er"ijd.rd. duo depaoneo VAO het'dak~ ging b.bdeoorati.f
eD het ameublome1.t opbergAn, en .oobt ·zi.h on b.ter
op d. b:oogt. vau hot feit · lo ot.lleo :
Hierbij kwom men tot d. overtuiging, dat het boog
tijd go weest was, eD . men t ala h~t ·g ewicbt "un
het dak Di~t verwijderd was geworden, : de treurigate
gevolgen .had mOe teD ondervindan.
Want nist Bllee" waren d~ mureu !dar en danr
reed~ maar dan lw"alf duiw, von hoveu naar buiten

,ken van
I

dra ..

OF
B lij3 1' e l in

lj

hedriju e ",

, en dat tltrekkeo moet, om . tJoor riijn deb iet~ de ka.
Ilvan OlJze Societe-H ean beetja te goaD stij,en.
I, Wsnneer dan onze na.nicbtjes en naneefjes, ·oieu.w...
,gieJ'ig en in de bes~ a ·harmonie, ·· o,er een jaa.r of
,ti6n, in ~an 5chouwburg te Samarang vereenigd, U1l81'
.. de voord rag ten of bet gezang van oen van de werirkende Jed e n zullen zitteD t.o luililteren, ·dao. lu'llao
,zij zeggen;
nDit geuot bebben wij aan oom JalJ of &an taottt

Koo te rlaoken !
• Goddelijk ge"u.l, d.t h.n •• 1 herinner'D aaD degen.n,
die voor kuust en w~ teudchap ieh Ofer badden .
W ee .t g.groet!
het lid der Directie ·van t Nllt en PermaakJ Ii
l;'.

O. WILSEN .

De Lnit.n.u! Kaiff , van het 6e batoilIon Ie Willow I, i. voorloopig te SamarsDg aangehouden, om "or .djoint bij deD .I.f in de twe.de
mil it.ir. sfdecling in .anmerking te worden gsbragt
in de plullts \' all den luitcIiDot Stutteruim, die Bur
Aljab is overgepl •• lst.
lUILI'rAl!lA.

De Indische pars.
III een artikel getiteld Ee" af zoTlderlijk departelllmt voor de Buitell!;cziiti·,lgell me eut de SOffiatra-Couralltdat de artikel en 27 en 04 van het Regeringsreglemeot geen beJetsel zijn VO Dr zllik een departement.
II VoJgeo9 het ee nte nrtikel tor~t de Gou,ern~UI'4
G elle rau.l yoor de uitvoetiu g Jer algemeeue verordelliu ge u en vQ.8rdi ~ t hij de d&ar~oe noodige· beTeleD
uitj docb d aze ver ordeuin gs D zijn ('p die godeelten .~n
N ouerlnndach-IndW, &.1 waar het recbt vaD zelfbe8~Ulir aan
de iu lsudeche VQrfii.e n en vo lkeu i.e gel at eD, 81~chl. in
zoo "fer to epfttl8elijk, &.18 lU et uat recht bC'B tRllHbaar il.
V·oIgeoB art. 64 worden de yeTscbilleIlde takken Tan
nl getnee[l burgerlijk beBluur, onder de b e vel t' D en bet
oppertoet;icht vau lien G ouvero"ur·G en6rllol\l, bebeerd
door direkteureu , wier getal, werkkriog eu bevoegd.
he id word eu bepQald door nen Kouiug.
",Vie nu hieriu ~e D be letsel kSD ,·inden voor de inflle Jli Dg vn n bet door ODB bedoelrle departement, wij
lliet. Ret is intu9"chen wel mogelijlr dat de ~Iini.tor
en ziju ni eude n Hc uerper Z180 dun de redaktie van
vaD ee ll blad der Buiteubezilt.iugcn n oc btbaoa mogen noch wiHeD wij in de aangt.:hBlllde "foorschriften
ie ts andera zien, d liD ht:'t tegeoov ergeBtelde van betgt:!tlIl 7.tj yool'geveu J~Rri" te vindeD. Naar ooee op·
v!llting wijzen zij den wettigeu weg aao, waarlanga

gelcleo er "oo r ~e \10011 IJel ui cn ?
Heeft r ee ds (}en erul.d .MON'IEC"GCCOI,1 ge1.egd, do.t t ot
het voeren "BIl eon f\OI"log d ria dlng en beno odigd zijn, unmelijk geld, ge1,1 Ell· lW!1 e,;"IIS geld, d ll.lI Lell u~ f l C U, i n
mijue Ulo dl.1 l' oe wijlilhcid l ni et to H r ze kere n, dBt dit
\'o or bet res blureeren ,'an h0t Comediegebouw ,"uU
SawBrau g 8 \' en zoo ge~eg:d IHO rdt \\' or ui.!I:.
ltJ t1cn \' t\n .
Ik ro c!, dugl ui t IJ.1!, '.llll \'on d~
tot U, iu- J
onzo Directis uit de di eptu VJHl mUD
j

~all~!ln ll g:

moo tot tIo varw€Z oulijkillg' VtUl olle denkbeeld kan gemk ~IlJ Uleta meer, 1llsar oo k: uiels minddr.
' ,
G<lij k de Grondwet do. K OlliGg bet recht !oeke"t
om noar zijn wil mi llistr;etl<Jfj d~PQrte menten in to &tel ..
len ill b ~t UloeJ t'- rl :ul d'*), fi ll hij ooli: \'au dit recht oaar
wel gt1 \'/d :en ge bru ik maa.k.t., e ,' tHj~OO gee ft art. 64 HR.
hom de btH Oe5db~;t1 ow h,,~ getal direHteurell in la·
die Dnar w e l g ~\'nU e n te \' er H.wer\l t:l r~n of te vermiodt!·
r eOj 6n dd gl3t!c hi rl-lieoid k:Ul beWljzelJ dat sed art seni..
go jllren ",\.u d ie b 3\'oeg (l h ~irl t'e n niet. n.1tijd even aon ..
tJek went ge bruik is ge maalr t. Zoo \\'e ClI bij\' . bij kon.
b t~Bl uit rll u 0 l"" ~bl'. 1855 de gen ~ral e direk~id V"a~ 6 4
nauLieo iDgctl'okl(eu, en h e ~ btdlOe r ov'er dd t"kken
\""fin a.l gelD el;! l1 burge rlijk bElBtuul', ou der do beveleD en
bet oppertoe 1.icbt "Btl ue1\ GOUl'e rfl ~ ul' G eue raal, op-

1I 0pe[lt U w hurt \' oor mijn e w ool'~lp.ll! Nee rn tc lllet
. welwillendhcl!1 de lijst in U lye hlmden, \\:e! ke uno
, U, door On$ leu ell dl'r j) il'ect!~, Z ~ ! w('nl~ n nao·
,gebodell,

biJ U we Excel tt;n~
U o j> Ulllll l'or do t do

den .
Amw. A·ud. ·V{e et gij r c()dtl we lk e Ew r hlLn Alexau·
d rov itsc.h 01; 8 wei heeft willen hRnduco? Bij vraagt
de UQud ran ot.:z.e Lochtel·.
Eurq. Wat! wat?! Gij wcet uict wat go zog t vroU\,,tJ d Weel 81' tuch lliil t hO OB o\'er. ExeeHdlltie. Z ij ifl
ni et regt bij ht\.ar ventaml; !taro moeder li!leI duulfd e
kwaal.
[ va,,, A le:J:. JQ J ieol;;ruKad, ik VUQ b de hood fan uwe
doc hl e r, II, ben QlUoo rlijk op haar ,-erliefJ.
Burg. lIt ko.n hot uiet gl.! looveu. Ex:celleutitt,
.Anita. A"a. Ala bet j~ (lU tach nl rz\,kerd wordt.!
[van A lex. lk scuerte uiet ..... De li e fUo fOU mij
krilUk tinuig kllnDon maH oD.
E'lirg. I k durf bot nie' gelooven. ik beD .ulk eon
eel' niet wGBrdig.
10011 Al"r. Indien ·gij ni e t too.:Jleu)t on, mij de haud
van Maria AutOU()VUfl te geven, mllg de duiyel weton
WBBrtoe ik in staat beD.
Bur!!. Ik ' k.u het oi.t geloo •• n. U w. E.ceileoiie
.teokt deD drank. met ona.
Anna And. . O! wat maal je nu to¢b! AI. b., je nu
tooh ge,egd wordt.

YrdBmde

Drie tegen Een,

Btl plan, w.t.lluecl' ~ij uid III 8la!lt tijn, dLl Lenoodigde

~::!~e:~Dd~l~!~~~I;h:~ :~~ggC;~r~~~:~~~·n\:·d~~ij ~~~~;t:~:

neder:Gndecbo e \ . vaa de

De P i e r r e ' W i t s: .

\V'll t 11I.l'11) ~ het OU8 dat wij, d oor d., welw illende tU9~
ach Ollkoms t \"lUi dl:l n Kilvitoi tl v. L, eo J ell btaven ingc ni eur 1\1. B. ov~ r l'en go deta.i llecl'd plun kUOU 6 U
bt!-ttc hikkc 01, da t OlJ ij, 01' eeu I:e llt nil (lpg-e.dt, wa.~ de
roatllul'l\li a vun bet gebou\v moet kostellj wat hetpt
lwt OUB verJ~r) du t wij HOg: "Oar ./ 300 ill h ~t bezit
Zijll gekoLUell VIW ee n hr eell~, llieb mimlel' conac ientie u-

Do VI'OllW" van don Ond81'0llicid' h e{~ft U WIl. L vourg elogell, toe ll i",:j verLeldu tlll.t ik halll" gegeettel~1 beb; op
miju e o~r , zij lie gt, 1.ij bet!ft y, ich r. e l,'o gegtJ~8eld .
f/lrm Alex . T...Jaat do. Hom', V'lll deu ol.!.del'Ollicior fJtUU'
d lJ lllilun ioo lletl! I k IllCh 0 111 haar.
Burg. G doo f hen nid, gelo\J f Lcu Hid! !let. zijfl it;; u,
genaar,.,! ..... h~t !d uillRte Idl~d :tou 111~ n Ilog n;et gelooV('(\ . tiy :!: ij n uoor de gll!JBche S~!j(: n:s Icuge nonrs ue·
kt! nd. Eo WA t hun bchnrk,mli t.ft:k6J1 b·.: t reft., ilt ksn f er·
2il.' ker en, tlul; :z:ij hU ll wt'org: n. op dczu w. .-'r£>I£1 niet vitl-

OOZd

matikerB, op bet proscenium riullen brangon.

. Eo b.bi U dil g.d.... h.bt U · h.t kle iue offer
, roor eeoe groote riBak - io de ronJgll&ode lijat iDge. 8obrevoc, l"gt dan llOg oe u pallr gulJeoe ol! tijde, om
~ aou boekeke ttl knnnen aB.okoopeo , do.t binnen kod l:a1
• word •• ui tgeg.ven en dat het ops.brift dr.agt:

w CIl':i dtlttj e~ en de j c U[)eBSe doree ran ludi c zoe menig
geuoege: ijkeu uv oud hadtl en doorge bragt .
Eo zoo wHrtl h.:t 1873 BJtl jl~nr.
eo II
~ 1874 t.wee jare n
UlIlRr de te mp el \'l~ n Jlelp011J.flle bl t!ef gesluten, en de
lllUZ8 hurkte treuren !l ued H f1chtel' tlc Coulissea, en
wilde terug1:ce r en Quar har :! wieg - Ullal' Grickallltlud.

I van A llx . Wil t de&r~ u r

• Uw goed Vool'oemen. Bf br8ngen, om UI1' luttei aan.
• de.1 oon hot oota.r· v.n g~d Momu • • 0 · d. · liefolijke
• We •• t .erzeke.d dot U we geotfe.de peoniDgen rij.
• k. . . nebten .nllon dragoo, en dat daD de tijd Di.t

zeer veel geld gekost hebben? En .1, U dit weet. goed
80 beminuelijk pubHek ·HiD
SatllR.raug, dan zult U
welligt kunnen begrijpen, d.t op het oog.u blik van
he t afneme n van d ~ bekleoding rall bet du.k, geen
schatten iu onze kas kvuden o.anwezig ~ijur en dat de
Directie m ~ t bange zorg de toekOtllB t te ga moet gitlg.
Er llloost echter g~ hllnd e l<l worden au Ulen weuddo zich, pt! r rek west, nal] het Ned ~ rl.·lodisc he G ou·
'iern euHm t om tot be t ui tach rijven van ('OU I3 loterij t e
mogen On?rgtlan.
D e magtig iog' li ie rv' oor wtl rt.l ~(' htt) r , bij de t oeDmnnl~ voor hoe rdC bt;n de inz igten va.n dtl regee ring, Die t
gege venj en de l'egoll klettcrde uo er het oak van bet
gebouw neder, op de Io.oge rij VQU pltlut8c o, waarop
d~ Iieve j ongo dllllles VIUl Sflwnra.ng, de brave Luis-

B urg, :o~ koopli ede u
ti c komen iodiellell j iii:

U Diet doe-r .
"oD.ingowijden die overal Ewarte I!Itippen outwaroD .. tan'

• ver verwijJerJ zal zijo, wa.s rio · wijl in verzen met de
, werkendo ledeD 'SD onzo Societeit, de meesterwer.

t e it, in dell loop ':8n twe e j~::on, :::b ticuduizend gulden ann den decorutieschildcr, dcn on overladen heer
Doiflny betnBld he e fc? W ee b U, dr.t het orollest, de
fig uranteo , de hUlsb c wanrdc r, de ve rli l!htiug, de cos·
tu mes e. z. v. 6 . II. V . t~ 'V~el om te noamen, veel,

nm

:-,nllegIlG~e 80m ·kUOOOH b88chikkeu. : Laa.t

• Thalia, t. gRBoton offer brengen.

gedrongen, maar merkte meD wet v~rbfLziDg op, dat
d~ boutwerl:en van het du.k ook bier en oaar uit bUD
verbaod waren geraakt.
Een stoot Vllr: buiteu, door eenu h(;vige windYlc.ag
da ...p uilgeoefend, of .eDO .lecM • • wcl, k•• c bu~diDg
d oor eene nardbe fi ng, h&d h e ~ g ~ hee:o g ebouw moeteD
dOt!n infltor teo.
Dank .au do spoedig naog.bragt. hulp, hot weg·
betgen van bet d.k!
Gelukkjg k.waill well, bij een o8auwkeurig. ond·ar..
zo ~k, tot de gerustt.telltmde ov(ntui ging, dnt noch !let
tooneel wllorop geepeelrl wordt, noah het tegenoveretaa.nde locaal van het gebouw, Domelijk ue hoofJin·
gang mat dfl daaraangre nr:eude ltc hildcrJauJ eu buffetkamer, iets geleden haddeu .
Het was en bleer dUR aUeen aprake nm een reataureeren van het widdeogebouw. .Maar om dit te
kunuen do eD Uloest Ilion geld bezi t. ttl D, geld, dllt bij
elk e onderu tl ming vall di en aard, ala motor muat dien en.
De Soc ieteit bet-at uit ee hter uaet.
)fa.nr, zal mBn zeggen, zij trok tach "Ike maBnd
de cOlltributies dE"r leuen eD de opbreLgste u, welke
door de uiet·lerlen bet aR.ld moesteo wo rd ell? WeI zeker.
Maar wee t U ook, dllt de Directi" vall de Socie~

ge~eteDen

.oreekeu.L voor eena kleloigbeid iD; al lijn beb maar
• (1000 d"m~n of de . vro~ ...;eD ..e"b ·. venel.rd •
. da. wij onmi.ldelijk tc·t . d. re.tanratie vaD ·tietge.
.boow .ulleo overgaan, .oodr. wil masr.· o, •• e.D& ge •

I

.Burf!' Ik kSJl hot uiet ge- Icw\,l"u.
[ I.HIlt .dle~·.
G cef hnur mij J geef ulI.nl' mij """""";'" ik ben
wftnLopeud en t l: t ;lUl'!! Les lotetl.
Wa nnetl r ik mij
\'oor ut!n kop Hl)bit·t, tal meo U "foor lte.t gerogt '
brengen,
SUYfl. OJ miju IH~uH~l ! ik :tweer u da ~ ik geen
kwnn d ged e"U\ he}) of hob wil! e ll <loco. lhak u tac h
ui e L bo08, Da\; Uwo G CD !l tl!~ ha.l\ d(l l ~ 1.1. 1 0818 zij zelve
1 \I"~ t UL'st.o o0 rdeeH!
hlijn hOQf\l loo pt wilurlijk om .....
1k w'"et n ie t wa ~ my o\'e rkornL Ik bell f, (..\i) (10m ala
ik neg oooiL ge wecat ben.
A mta AmJ. En nu, ge ef hun uw 7.<:'geu I (ban. AII!xallliro vitscil. en .Maria Aniol1ol'}ul phw t:u!" :ir.~h
he-",.)
lJu,.!!. Dllh G od u ze~ene, In r: ~r ik ba n niot eohul·
<liS·. (iv an 4leJ.'.vlClro/)it:J ~II. ell iljnrill ..ill(OJI OIHUl omhelre,.
eZkrmder.
Ve bur!ll'}}/~f!:1{a ;id fini tum. ) ,Vat e~u bek8cnw er k! E I.l be t is Ol ee n<3 C6! (hii t1t!f!gt :ijnd DOgttt
a/. ) Ja, jl!, :Lij olDhelzau elk u[Jd e r ahof zij werkoli~k
,'crloofd waren! wel k een o nverwLl o b~ ge!uk ! Dat Ie
weer w~t ande~a .

·cour

chagen' aan·.·.ijf. dire~teuren, ala VOOr de6.~~tien, •der' deugdzame ~ouverneme~t do' burfj'er. eve~ .goed <Oil
middelen .en domeine., de prodnkten en elVlele makuooen v.rb,edeD, am
dag . de. Week, .66r
gasijoen, d~ ku~lt~re. 8D" de b~rgerlijke op_enbar~ w~r~,
zeven ~u~ de8 avond8 WaDn~er 1119,' seu part,ijtje';gaan
ken, doob bij ~on. b•• h~it van 21 S.pt. 1866 vond ,n
maken, oJeb nao het spel over t~ gave? Eerst twe.de.eeen nieuwe indoeling plaats en werd het.,lfd.
maal oaar d. kerl, goan, don bier drtnken, ••gt de
bHheer 'opgedrogen aan vijf dir~ktaul'er:, als v~?r de,
Regeeriog. Evell goed kan' zij zeggen: eerst werken,
" jusJitie, bet bionenlandscb bestuur, ,~et onderwljs, ',de,
dan I!IpeJen.
.,
" '..
eereruenst eo oijverbeid, de butgerlIJke openbare wer·
l\oneer ~~.!l r,eguerlnS zich eenmual op !a(lerilJke
keD GO de fio8ntien" terwijl ~l!n het hoofd VAn bat dewlJ~.e gaat ..be~oelen met de ~eDachBn te dWlllgen &e·

,.d.r.n .

j

.:W

partemeDt van oorlog da

kommandant va.u bet

leger

(otabl. 1866 DO. 157), en nan d.t dol' mariDo de kow·
maildont der z.emacbt (,t.bl. 1866 no. 140) ~'erd ge·
plo.atst -,Art 64 HR. is dU!:I geen bel,etasl, wet (Jen
r!('hter.oer voor de opricbting VBn een af~onderlijk de..

parteDlent.
Het beroep op art. 27 hout1L ook geen ateek. Gawis worden up de Buitellbe~ittiDgcn vele rijlljes ell
.taa;je'a gevonden, die hi~~ .meer, daar lllindel', iG bet
bezit ziju van oLlsfhallkehJkuedeu en zalfbeaLuur, maM'
iOl!ltede dat dit een belelael voor onzo instelling zou
kunnen wezan, gelou'Vtlll wij da.t ,l~ze uierlloor volko·
men gewettigd en zelfs noodt:akeh-.Jk ~emaakt ~ord:':
Ret is niet ietler geg-cyen do rt'.rho~dlng "WllRflll wlJ
tot onderoebeid.en min of nleer ouafliankehJke vorstoll
en volken staa.u l eVeUzeer nls do wederr,ijdache
recbten en rerplichtirgen goed ~e kennen.
En
tQcb is die. keunis hoogst noodzakelijk, ~o~veel expeditien, tochten en toehljes f.:ouden het Iudlsehe leger
g9f1paard zijn gewordeo J \\auneer onta rel!ht~Jl e.n verplicbtingen tegen()vt;Jr hel~ hl1dden gokend J Jdte ulmmer
ov-eJ!h.'eden, mlskend of gering geacht hlluden? Hoe~
Teel bloeJiga, ons fI{'.bandv\ekkende bot:singen zoude?
nitlJt voorkome[l kUllllCU ZijD, Wu,nnel;lf wij bij elke dr"'l~
gende \'redebreuk imlller bij tijds de ll)eel:1t doeltteffende mS!ltregelen hQdJeu genollll1n om ~:lf le her·
atellen wa.t wij teugevolg~ van oUkunde 1ll!3ilra\Cen, of
om te doeu veret'euen wat door andere jiilg!Jn~ O!llt
miadaH.ll was." HOf'Yod verliczen van menschsnlerells
en Mlut.llen zou een bellwame direHit;l voor de Bui~
tell bezittingen onE! niet l'eed8 hebben b(>sp,qaru, clio nu
n.utt~loo6 zijn verspild .. /'
lit is (1;00 eindigt ~e cournIl~) t~n sluth: nog ee~ ll~:.
dere reden waarom inj de opnchtlng van eell . atta ,"
derlijk departement voorattLft.Pj bet moat de wellS Wdl.r
eerst later. gewenschte, mnar tach r.eker eenlll8al nooel·
zakelijlte u.fscheidiug der ,n.dmi,nistrutien Vlin d~ rerBchiliend~ gedeeli:en Vl\tl Ne(L-Iudie rnogdUk mf~ken
en "be·lQrderen. Zoodra de BuitenbeziLtingou in bescba·
fillg en welvas.rt 7.uilen ·zijn toege,u')men, f;ull~n r;ij,
door dil ollist.andighedtlll JIlu,rloo gedrongen, eH~chell,
om onder het opportut'r.lcht yan den Gouverneur-Oj)nera.al ieder voor z:ch 7,ijn eigen bl'iflugen
hehartigen; etl tlsn dien eisch zal nl~J1 eenlllllal
of
onwillena moeten loegev€.n. Heb is dUI:J de plicht 8U
iii. het belang t'611er gOl;lue Regeoring, toicuzclve en
ha.a.r onderdanen langzamerhand op het uetJtaau un
r;u1k een to{'stand ,"oar ~e beri'liden.',

dehJIt te

ZIJI1, III

pInata 'fan l'aob to

'0

vergenoegeo me,t

overtredingon te ,otroffen, krijgt
wel,lra de haDd.n
vol work.
De presi(leut van ue Karnt'Jr van Koophandel verklasraa, dut de hort~tocht van het spel, het kre(liet
~ zonder hetwelk tOi.~!J g6en ho.nJel hall gellreven worJen
- verniatigt. It)dMeen werd fttlgstvollig krediet te ver·
leeneb, want wtsnueer celis apel en wiudl16udel inh,~oms~h worden op, een _b()lU'8 1 Iran mon. Ilooib ~~ker
ZIJU WiG door de epldelll!B wordt ltllngeatoKen. H1J botreurde de sllet Ii(lodloltigate gevoigen, welko hat beurB~
apel !~a..d ?P den vo~rBpoed, do vooruiLz.ic~JhJU ell lie
zedehJkheld \'an de ,J()1Jge ha~d~lamannell 1ll G.lasgow,
en VBn de klerkea In \'erBChllle,:de ho.ndeI8uUl~en. en
bauken aldaar en aOlle;-;) gr(}o~e Bteua~l. (Of I11J Iller·
Jll;:oe het oog ha.d op Al1lstetda.m durvel:i wij niet verzek~ren,) Op ge1.llg van een der fooraaamste en meeat
ge1l,cble firma's ~fl.n .de effect~ubeurs kOll bij ver,!dnrun,
dat ongererr dne l'Jerden dol' zakeu op ,da ~tfectenben,rs. gedroven wo~den ~oor personen, die geen. en~~le
aehll~l11g .?elegd hadden lU de uuuueeleu. tlll o~lig8.~lenJ
waarll1 ZlJ b~lHIel .. .--lreH~n, }-Ien zal wt::lllcbt nle~ willen
golooven, Z"~lrltJ hl]l dRt de mecst,;-m eanvoudlg d(lu
eonsn dng koopon en een paar dugen Intcr weer verT
kODP~~, in de iloop,. dl.l.t de koers iutui!schlHl
.'tal z.lJo. "~I' wordt met gc.Jevt\l'~1 ll1.flQr
vOUdlg b\Jgepll~~. Kuu men ctlt L1e~ fourneeJ.'en, d~n
gaat hut ........ krak.
In AmsterdaIU zoowd

geeft de overweging,
l\idensgBllOoteu gijll.
lltmosfeer ia er zwaar
men nooit uitgnv.n of
(In Ulon wordt duizewi/, In heide at{)dbil

S() HIi EPS- BHRIG r EN.
Aangckomen schcpcn

~1I1irn,

Snit! n.mit! Alknf

yan den Sprellkei lHUlf
2 Sept. N~d. Ind. Stoolllb.
den, E. J, Orre 111lnr Btttuyill.

Windhandel en Dobbelen.
Goedo tij,ling

ui~

Seh ,ll.lantl voor AmsterdaOl.

onl"ett""d

gedubbolcl. Wel-

()lltznnuw\~[lde \'o~htige ntmoBfeor -van
gedrnincct"do steul'n lets tu m~lken met die b~
hOBf~e IUl.U een pt'ikkeI, a!~n opwinding. Wellicht zijn
dobbelou en bOl'l'elen I a verWH.nt, ~lisscbien zoullen
I3pei en dronkBuschup dUB hel.; best kunncn bl'.t!tredcn
worden UOo(' 11", ger,olldheitlacommissie. ~oo men dOD
mensch fri:3sche en gezondo geeJ:d,krllcht gar, door te
\'crhintiel"l:'ll tltlt hun bloflt{ dRgdijks Illng'l,llrlUl ve.rgiftigd wierd door flke'igtt uitwRsemingen uit atiitnud
wster, wa!ll':n mel) f',wcalion werpt en door du.izend
ell een andere gI'UW-ell1n, dan Y.Oll mOll een grooten
.stap voorwl1ftrts gedllRu hebbon. Oak ill Glasgo ...... toch
werpb tHen in bot water datgene, WJl.t vol gens de U~
tutH" bestemtl is op heL land to worden geworpen.
Voor eon IH:aucmisch
medioowij~geerig proef8cbtiH
bela.Dg\.r,.-ek:H:~nder outlerwerp dan II bloed«

slecht

Vcl'trokkcn sehcpen.

De

bewonerR vall N eli('11a.1J(l'tI. berOldltlde hn.udeJsstau, u[e
htl~ :t;e~r ot;:~~'~ur.:n, tiai, ('.I' iegl'mvoorliig 01> htHU' ki)opwaosbeura meer geilpl'cld wordt Jan welecr ill Homburg, Bluten-Bnuell en 'Viesbadeu te ZOlliel1, hebben
reden tot een hl11f\Jroefgeestige J ha)fzelf.mcht!g~ y01doonir:.g. Ze zijn dB ee:ligen uiet, wier hfludel door
de apeel\roeJe wordt be,lreigd. J)leu hUUtlL III Amster
da.tu zOo nel van gczpl!igbeid, dat de uVtlrLuiging, eel1
deelgen'Jot in lijJ-eJl Oll bcproedJl3 te Iwbben, e~ll sOOI'L
van zoet"melu.ncboli~ke hOOBt r,nl
\"oar vc!en.
Zoo in OIlze z\'InkheiJ gedeold
dvor eea diCe
li'ro.1I8che stcden, iu '!::'l'gelijldng
welke iedere Nedetl&ndache. atad, op de meest oHYoldorllLie grondell,
zichzelf Hoom en heilig flcht, JaB WiH'~ de troost go·

ring. Duell n~e[J, in Subo!ltu:td} iu h ~L Jt'ftige, degt3~
lijke, eI'nBlige Schotlnllll ia beursl'pd even iuheemsch
geworden nla in het deftigA, degelLjkco J l!r'lsligf'r Nederlflnd. De Ka.Hler van KoopbfHI!lollo G lnsgo\V Leeft
bet ver!e.den .M!I;~"Jdllg in hare openbar~ ~ittiug go·
cODatateerd","'Beurflf!:pel is de QtHlerga.ng van handel en
nijverbeid, zegt de k~m\.T; hd dcmoraJiseert den ballA
delaat-Bnd.
Ouk in GltHIJOW toch nOt'lUi dttgelijka bet tUlotal toe
fan hen, die in koor de yolgende \'ariatie zoudon kuunen zingen 0l) een van A\pheli'~ \'erajes;
Mijn spelan is hnuJleJJ, U1ijn hutalleu is speleu.
Eo waarolD zou mij dus het hundlen vervelen.
Windhalldel tHl spo1 brmlgc;1 don voorspo{l;d; dien
Hlt\sgo'N genieu, in g8vnar, wllarschuwt de Komer vun
K.oonhnndel. 'De heer l\Iac }l]well, de onder-v{.orzitter,
mOl·kte' op, liat llietd It'll\rza.mer was, dan hetgeen in
'ke Bankruptcy COllrt (het gereclitshot' tot b~lhaHdeling
'an faillieten) aan bet licht kwam. Du.sr zou men
kunnen z.ion welkeu invlo(jd het dobbelt:lll i!l fondsen

'. op den goedere"handel bod. Eerlijke nijverheid gera.kte
ongeveer in diskreMet, en mannen von zaken beg-innen
meer en llleer het Bpeculeeren op de effectenbeurs ale
bet be~t9 midde-l te beschouweo, om zaken te dutlU en
geld te verJ,ienen. De heel' ~Iuc ~won lltelde du.aIOw
,oor, da.t de Kamer ean oornmisaio zou benoemen, die
de ZQQk groudig zou onderzoeken en di.e beraadslagftn
tOll, of ze eeoigen illD.Bhegel kon voorstellen, waardoor
dezetT8T1@Rctiesondcrdruktofvf:'fminclerd kondenworden.
Wellicht ware IlAI, 'J1unr Zjjll meening, goell, de nan·
dacbt del" Regeorillg t~ vestiL~etl op dit ol1dttrwerpj dat
werkelijk .eor b'"'8DgriJk ie.
Dd beer Mu.c Ewen (tl!Jukt zt'ker, d'Lt, uu Engelaud
een brave I'.edelijko l"egat'rlllg bBzit, die de menecben

!erbledt dee Zondag. voor •••••n bi .. te. drinken, dit

~~gre~ii,~.:o;~u d:u.r.~r:tad~e b~: 'l;:,~.p~:tii:~~;~i:~

poud.nt van de Tim".ijn belangrijk bariob\.

Aallgesla;~ell

hui •• trar veroordeold. D. bekende ~.er Oollot Meyel't,
do directeur van publit'lke veiligheid onder

Napoleon

III, i, tor wille del' pUblieke yeiligheid veroord.ol,l.
Hij was aan hot hoofd van een dier nOQncieeie Inriohtingendie N Ilpoleon'sregeering berncht he{lftge Illunkt,
dueldo divideuden uit; aiD er deficit, bestoud ell kuehl,
de fillauciaeJe dagbilldcn om tot oet II1Hlprij3eo va.u ziju

van Mr. Voute "'ton eelli~e precioBa'B in het vendu~jo ..
caal VIlU en door SoestDan bn Ca.
Zillerdag 5 Septombm'. Voor rektmlug van den
luode in's lands Algemeen pakhuis olhier 'laD diverse
vaar s!audsJienat niet meer te benntten ijterwerken.

j

slecbte

Vendutien.

Vrijdag '" September: Voor rekeniDg va" bolaDg.
hebbcl1den \'Qn onuitgeloilte- pandgoederen·te Pekodjan
door deu pandhouder Oeij Mokeing en voor rekening

ten eiuda dus bet publiek te verleiden
wll9.r~eloozt'J 8RlIcleelen te koopen. De handeh'Vijzen de·
Mr flnancieele dagblu.den werd terecht door den rechter ~.eer ge!oakt, die eveoala wij Van meaning schijnt
t8 ZlJO, dlt.t een ,bgblq,d zicn van oo.nbeveling of veroordealing onthouden 1ll0~tt "00 he~ ui,l)t; goed (IP dtJ
hoo.;to is. De ex·miniatl;'r VHn binnenlamh;che i;akel1
van Napoleon III, de beer Pinard, verdedi~de 'l,~n ex.
dfrecteur \'au publieko veHiglleid, die lJidt~mi1J
vordeeld word.
Wilal',

AD V,ER'l'EN1'IEN.
~----------.~~~~-~~---

( Foor hd Land)
[)C AB8i~tent Resident. ~-oor do;;) poW,ie Blhiei' maakt
nan de iugezetcIlen bekend, dnt, bij gelegenheid

'MI lie door ,18 BYOE VARlEI'Y TROUPE
to geven <oor,tallingeD, nile Rijtuigen, ter voor-

.---..-------- -------------. - - - -

Carlistische Gruwelen

DIj speciale correspoudtJllt I'an d~ Times dealt; in
eou ze(lr uil\'oerig schrijvelJ uit J. . ogrono ,",un 14 dezer, 00n cn fl.nrh-lr mode, [lB'lgunnde de \. .·I'eedlleclen
door de O!lrlist.en gepJeegd. Nil een zorgvulrlig ondertot dl,Ol Qvertuigiug gekomen J dat do be·
BCIllIlGlg:'"g':u, welke DOl'regnray in 1,ijli beruch~ mani·
republikeinBcbe troepen :inbrengt, op
kwaadwillige VOl'flltschillg belu~teu. Eeu·
Ilij de i't3itell wede, Wa!lrVall bij getuigo
diu hem doOl' g~loof\null'dige pt'-fsonen kr
gt~komeo, Dormgnray z~gt, dab hij een tiende
JUl' g<,Vflllgellen ala ornndlJtichtel'a beefli laton
IIierornl.rcnb merkt gCllO'.3mnt-t
mfHlr dnD lien iidilde de;j'l d8f
,jo",Jg.,eilolon
f'en lidiHl,.1

i.iende gedfdelt.e
vergiffenis nHI den
be pa.l.! ~l Oil W.o.ar, d at
eenige andere diollsten dan als corl't!Bpo:1(l~[)t
heeft, DvrrL'garay beJ'oept zich op
het rl'ehi, IllIU~r wa.lwetlr e!;lU \'r.;!emdeling in dll gele.
der~n vim het uatioul.l8 leger dient
!tau dit geen re
deli zijn om !Jem dood le IIchieL~n, Lel'wijl het a!gt1 •
meen bekeud iB d~t ,r,ich ondor de cnrllatisl,lhtl oilll!i(l~
ren velt; FrtLTisclJen on Duitschers "-11 00[;, cl1kele Engelflchell bevindtHl. ·\Vfl~ uu het verbl'D.nt1en nm Abnrzuza, Villotuerta 011 Zllrucaia batreft, bij den
op die pltLatsen gern,akteu Ondel'BCheideno llUi~tJn
bOnlUltJ[\ in brn.llJ. At l1eemt blfm nan, dIlL lltlopzeltelijk
brand werden geE'.token, aWfi
da.o.rb~ in
dllt iedereen uit dio plaa.tsen
wa5 gevlucht ell
de bedrijvers dier dn,ad ge·
Mlraft ziju. Dat
in ,Ie vlamuHHl g<>jaagd
zijn ontkont do correspondent tell atelligl:!l:e, Hij
heert niBh dnarVilIl bt'spourd, 1\.Ioge1ijk dat l,:'f;:nige
Cur!isten, die zich bij dell anuvo.l in de hlli:wn be-vonden, sneu\'oluen en lUet) \'t'l'brUlldd(lu, duch dit is
ieta geheel n.UdHrl:L De lijkcn, wier idfillbiteiL llog
herkend kon worden, waren, blijkens uniforUlslukkefJ,
dia \'.Il11 nationale BolJaten. Orer&1 wQar de bevolliillg
niet was gevlul!ilt gingen de troepeu <ier rogcl'ling
ordljlijk t.o werk. Ni~ts word genoUl6n, nlles betR81d,
De correspondent zug, dl1t in een ellkel bU:B manschappen zich i 1m beddelakcuB cn matru.ssen meesler
maltkteo, maar ook dat ~ij door hun ofllclorBII wsrdeu
gedwollgeu niles weder op l.ijn pluattl te 7.tltll'n eU
strellg ge~tril.ft werden bovondien. Dr. l\Iobr, de rOl··
r(leponden~ Jer Xii!. Zeit., watl. mede getuigi) hicrn\,(.l
en kiln tins de wunrbeid hierl'sil beveetigen. l,V"t Dot'·
regaray verzLlkol't ,'all do gomeene btlhll.ud()ling, die
tIe vrouwen te A.steazu nm de zijdo del' nu.lionule lroepen ontlorgingeu, is gohoel en al \'nn grond onlbloot,
Do ~orreapol1dcnt . .·an de '[iJlit'of oeeft tid Vim pt'Hsouon
gesprokel1 dio dHarbij tegenwoordig waren en op wier
woorJeu llij kau vertrOUWlHl ell iedt>r hUllcer ontkent
het. SOUlmigeu dier getuigen zijn Eogelscht\ corr~9[l01l~
dOlitO:l. "oorh deelt dezo berichtgever cen paar ft31t8D
lUe(ie, die sterk t:egeu tie Carlist~11 pleitt:lu till wanrynn
hij bij de nationale troel-'en gel·11 overeenkf)lUalig~ f~il~n
viuut. /I Ren groot allntsl burgers, die venel'achingcn
~n audero kleine gerieftllijkbedetl verkochtell, volgde
het leger en Bommigen huoner vicleu ill ha.uden Jer
Carlillten, Eukele werden doodgeschoten en do Iluderen
ontsnaptcn in eaT! deerniawaardigell sta.at. Zij b!Hlden
hBt misdrijf gepleegd van drank nan de f!Oilattlll t~
verkoopeu ell voor dit misdrijf weruen 1;ij met atokkeu
gesingon, op Sell ~oo grllwelijk.o manier, dnt. een
stied' en de overigen in bet hOBpitaal mooeten wot'~
deu gobrucht. Dit alles is met goedviudtlu ell toL "l'eugde
van Dorregaray geschied." aOng4-1Iukkige lieden w~irclell
nan den rand \·0.11 ee(\ ufgrond bij Jilstullu. gebrucllt en dan,I'
oDuannhartig met stokkeu getJllI.geu j tot Eij door
wanhoop gedwougen werdeu ttl apriIl~en tm
op
det. Jodelll \"flU dien afgrontl te verp!ebteren.
Zill
ongeJooftilijk klillkBU in de ooren del' beauhli!1ftle wel'etJ)
tut welke Dorregnrny 2.ich weI heen willen l'!Clitllfl,
waur niets iii hierin overdreveu. De gelldllrlU8l'iu, du kilrabi{li~r61 en de vrijwiliigera Iiebben lloOit kWllrtier out·
Vfl,Ugbll. V Q :gel1s de Cnrlisten is hal uitaluitllad de plicht,
van een bllrgel'wn.cht, om VOOl" do reiliigu1'8 tl~ \Teilig.
haiti 0p de wagoll te haudhuven, \'RU kRrabillier8 om
op de kUlit tegen smokkeloars td waken i eu Wilt vrij~
wil1igers betref'l;, niemaud hedt hat recbt Olll n.1", vrijwilliger tegeu de C"rlitlten up te tradeD. H 1I0utnldJe)ijk no.. den slag va.n Pona Muro wenl h(.lt groot-ale
glHlellito dor natio(Jah~ troepen dat gewond to AbBr'
ZU1i1l was geyangon genomen, verruol)rd. Door t.usschenIWlIlst van officiereu werden sOlDwigou gt'red en nt\nt
E~tella ,gev,)erd. Dorrega~ay 'Iond toen bericb.t tum go·
uert;.n,l E-:!Jaguo, dnt hij Zijll g~wondeo 'kon laton wag
hal~1l en beloofJo fiat bun, die Ule~ tleze tunk belast
wa.ren, geeu wOtlilijkbeden zouden WQ-rdell aangcdaao.
Ondt;;r aanvoeriug vall dr. Land~, die. am zijn vriendelijkbeid, kalUlts en godedienstlgen .zm nlgsmoell be~
4

lioen tc vrngen.

8 Sept. Ned. In,\. B.lfk
llaar Pa.makosBao.
3 Sept. Ned. Ind.

ft,

scha.odalen aan het station Saint Lazar" onderzocht
lH~eft, zol haden -,.ijn ,rapport uitbrengell. Inlu88cheD
zijn reeds een m'enigte Bonopartislischa poUtiaaganten ontslogen. Een andere Bouapa.rtiat is tot t.ucut·

Carlos.

Batavia dd. heden.

OtlUian

ne-

koming fan atmrijding, zich derwanrts zullen moeten
begeven lunge den weg van T a tV fl. n g en van danr
verwijderf;'ln lange den weg voorbij heh R. C. Weeshuil.
Salllllrang r 2 September 1874.
Dc AssiBtent Rp.l:lidellt Y. de Politle;

(1258)

J, DEKEI'H.

ij het 'J1opogra phisch B. ureau te, Bat a v i a itl.
op fl'1l.[}cO nn.Dvraag rerkrijgba.ar de Photoautogrn.plliBch gereproduceerue en uH. \,·ier bladen be,tll"Dde I~aurt van bet terrein

B

de" oorlog" in Groot A,tjel< .cbaal
1.20.000, togo .. den prii'

van

f

2.50

(tiC"

gllldeJl dJ/tiy cent.)

Blltavia, d~(J 18 Augu&tus 1874:
De chef ,leI' VIr nfdeeling
!\eL Dt~portement van Ooriog

K. L. PFEIFFER.

Op Vrijdag 4 September.

UllU"'g<m "'"~""

Ire Pll.dan!r wordt eea h'ee eU twintligl:it~ compn~·
nitJ 8rtilleri: opgerigt met bestemming Ilnn.r Atji."h.
De Gounrneu!' van Sumatra'B Westku[lt is te Padang
teruggea:esrd. Mell i;oJgt Jut Ilij V'oornerueoM ie zijn P€'lu"

ftlllnw!~

I.

in,
8. eD. diereo
W. oeat bI,and,
h, '.ml,
' Jlle.. o vaD der
Wild.eo.
e. n venohe.die
11.
rend.
•• ond.
Som:nigen
gewQndeo,
Terw~l Oleo In DUltecblend .naar. medeplwhtlgen.iob than. te Lagrono Le.onden, moe.oon door het
Roode Krnis yan kleeren worden voorzieo want de
l"rankrijk naar de medeplichtigen .a .. hetooogell."w- . CarH.teu hadden beu nilge.ohnd". ,Ten ei~de rechtde .~root" . BD?parti8ti8ch~ . ~?mplot. Het bagiot we...
v8ar~ig t. zYn tegeoo.er de Spanjaard.n. die de
kehJk .e.lllg.zl~. w.arsob'JDI~k t. worden, dnt Rou·
pubhek dielleD, moet ik zeggen,. dat ik nooit ge.ien he~
har, die QP ZlJD woord VBn ear verz~kerJ6 :er niets
dnt Ben gevangene oo~ maa.r in bet miDst gaweld'
werd aangedolln" ,_ &66 ongeveer eindigt de corrf>'"
van te wetsn, vervoJgd zot worden. Dlt zou Oeu zwaVBtI den lDoordeno.nr KullmBBn zoek~, tioekt men in

(1192)

TELEGRAM MEN'

Nl·d. Iud. Bark Ati;\tUf)J J3 .;.rie, Sech
Heim.

~ar

n.01 ••• de
. IiO.
.. OO . . LaODge.'o, Dd,.". D. 8.,n 100, te.
vl~nb, ih
de
.. tbee.,k
(O.UN" del' ,J..... gekomen,
. r kell.'

\'an

em

)'aU Pntnaka~.t!a.tJ,

I

01J

iJaro

\'lH'tlVilijL!:!elen;

,,It'oukeUl3chnp eu

zullell wij vPl'koopen:
Thane 111 on~ \'endu~IQcnal

Van de driealheid, wlulfmede do BOllopa.rtiaten voortgan.n propaganda. te lUakeo, kan nicllland zich eone
YoorstelliIlg vormeu, die gnheel nan de werkelijkheid
be&utwool'dt. Reede lneel'malol1 r.ijn da.arvan stllQltjes
bijgebrncht. Men norrleelo ook nanr het nlgende.
DinsdRg ~e{l? z.ich in de Nlltjonaie Vergaderillg ceu
tlpmmkelljlr \1lcldent \'oor. De afgevo.nrdigdeu, dia ~ich
IHl8r de- bUNanx der ~fJe61ingen begaven, ten eind6
hunuo voorzittfrs cn sec!"etarisseu to benoolllClu, zagen
mHt \'orbnziDg' Jilt ill elk del' bm'oH.u.\. eOll ze1r(lr Rantul
ext;\mplureu wuren geIeJgd eener brochure, die den titel
droeg: liD" declaratie um Obii!lllhurat en d~ logitlChe
H
gevolgcn daa.rYall.
OllJor tlau titd las men de volgoude afl,nbl1v~lillg: llLUeu word~ H"rzocliL d{)ze broohure
te lateu c-ireulcerell en hallr deB noodit to doen l1el'dl'ukken, zoo mBll mHer;t dtl.8.l'll1eUe t:len~ vl'ulurlBlldslievendo £laud tu '.'erl'ichtt:lll." Nu moet men w~Lell, dnt
in de NatiQl)ale V t>rgRdering getHlO godrultte gescluif..
Len verspreid lHogeu wordeD zotlder toesternming der
qUllestora, De Rfge\'aardigdell hebbdll zich dan ook gehaal!lt de aandacht fan don beer Bu;e op dit feit La
veatigen. DJ heer .Bu.ze ttlonJ~ zieb, geJijk te Vt;>!'«
w!lchten W08, hoogst verbuusd en zeer bOOB over de
etoutigbeirt dezer propaganda en Iweft Olllllidu\:llijk eon
onoerzoek latell iustelltHL
De Courrier de P AiMe doo/( eeni?{6 bijt;Doderheden
omtrevt d~ze brocbure mede. Zij werd den 24 J'uni
1874 te Vor.aiJl" •• onder PRam der Bcltrijvero gedrultt
en is 60 blnd7/ijden groot. Zij behtlll!t een verJediging
van het plebisclct en van het regt;erit;gsl5telael, dn.t op
htit plebiBciut iA gebo\.1wd, en boverulien (len COmh1(lU.
tsar vlln de redevoering, den 16 ~fno.rt te ChiPilehurst
door dtJD kt;izerlijken prins uitgesprokeu. Men vindb
er o. a. de volgenue verklnringen in: .. de keir;orlijke
prina is de eenige, die onr.e greD:r.c;n kan bescbermeu,'·
...Hij zul de ziel van ttet Frallsche 'fo))( wezen," IIDoor
hem zal men kos,teloofl recht knnDen verkrijgoD." IIDat
recht tal va.dcrlijlt zija en onpartijdig zeHs iu politia.
ka q~.e.ti.D," ,Wij .ullen esn budget bobben dat
alLtJd]o evenwicbt is." ,Ambten en posten z.ulIen
nlleeo aan oDafhankohJke burgers worden gegeven en

I aaD

maD non van geDi .... Do.. brocbure i. par poet

<end. ,toat, !tad deze expeditei pla.to. Te E,tella w.,
niemand om ht\n Le Qutvangen, en bun wiJl'd geen g'Jleide gegeven. Dft.ftreritegell werden t\l
leedigd, best.olen, I&Jt stoltken gealageo

grovelijk been scl1ande·

lijk. mishondeld, .Dr, Landa mo ••t met .ijn manseh.p·
pon de. naoh!. oijn awbulaDce be wakeD Ill. of hij .iob

fe bo~igtjgen

V 0 0 It'l'S,
2 kitl~l:'ll iuhouJeude 2000 m.

echt(j Frao13cht3

Percussions.
Allea

btj

Idtdne

kR\Telingen.

SOESMAN ell 0".

(1247)

i

V®ndutie van Preciosa s.
Op Vrijrlag; dell 4en SEPT.EMBER,
~mHun

SOESl\'IAN & Co.

rekening

\'001'

hebbendtJJl A tout, prix

\'Itil

belang-

varkOOpBl1 :

bt:llan~rijke pllrtlj prcuiosuil t besbumdo uit:
p.l'llchtige gouden Pending met Buikplaf't met
dilllllnllten versiPl'll, ~outlen Armblwrlen Ulet Juweeleo J
gOUiltHl Koltingen, OZ)I'·ringtHl, Borsl·spelden, Soebings;:
Ktl,l.)flij" Knoopen. allen met Dial11nnteD, Robijnen en
B"i!lulltGll gezet.

Tho,ns te beziQ"tig'en
80ESMAN ell 00.

(122B)

Op Maan<lag (len 7en September a, s,
zal ten O\'t:r8tnau ran hct Yendu~deportemeDt
en teu kUJ'lLOl'e ,"un den N ot.!lris,

KLUIJT.
verkoeht

het nld!uH" ligg-ende of

vnrbJ'lmde

J

De Bonapartisten.

lianglampeu,

43 pl'achtige petroleum

Engelsche

Au L

:a

1:

Schip

a

N".

Nlldel'e bijzol1dl;'rhetlen dud~ IUt;lJJ it} de SOllrabnij_
O()Urllllten.
Nnmt:llt8 ,llalanght:lbbendeu
Me NEILL ell Co"
(1246)

lIerkinkt.
';-e.l·~-Lllde Iln,t:lldendoo~je~l
met·
\"olledig stel (l.1l~t'lJ.sclli~ U!l.u,inullld01L
C'~long'nli"H~., olQ gebrokell glHISWf;3l'k t.e lijmen
(L:2-l<)
(i, O. 1\ VAN DOEP en Co.

Prndltige Water en
Olie~verwdoozenQ

Passerdoozen
\lUI

(29.1)

f .20

.r

25 en f -4-0.
G, C. T. VAN DORP en Co.

Carlijle'so
Fl'ansche Omwenteling

1

ge.chiedkundig Tafereel
2 deelen .' 10.rraU"" per po,t 1.0% rerhooging.
(1806)
G. 0, T, VAN DORP en 09.

KLEINE

Zak.. IIachines,
om Veerell Pennfln te verm.t\ken.

a /8.-

(801),

G. O. T. VAN DOBP en CQ.

Jf'I'tertlOek.·,

Met toeotemrnitipVilti .den Reoitl~rd.

B AZ A R.

Sloman's eu Smitb's Byou Variety Troupe.

lJe~~~{r:I~~ &bgo.,*polin:;tris ... -W-A'T~~R

(1_35_7_)-'--_ _-:-_'---"-_ _ _ _~~

~Belangrijke

(Gl1 1) A N G .4.N.)

voor

.r "lO"~~

Sa"'(lrang.

(198)

I

Wederom On tvangen:

Eel'ste eu'J'\\'eede soort I.T Z E R L A Ie
SOBSMAN & 00.

(110,")

40.

(1256)

RESIDEN'r.

OPENBARE' VERGADERING.

Sloman & Smith's.

bebelzGnde al bet wetenswaardigste uit de Goschiedenis en iedllr vak van menschelyke kennia, de juiste
bBu60ksnis der kUllBtbeu8wingen in aIle wetenscbappeD,

BYOU V ARIEi1y. f11ROUPE,

l

Pel' stoomboot "Jlladul'ft"
Ontvingon wij Wedl'folU:

vel'sche G.·oentcn- enlJloemcllzaden.

dB:

J aV3seheilaffinade

:l. f

be~or~

DIAMANTEN

glassllijdet'."

waarva,ll de IJILiiI1A_Nl1 in KOPER gevat is.
(2203)
bij G. O. 'I'. VAN DORP en Ou.

vall

PERRIJ & Co.
•

refructie.

f 4

(300)

.f 5 CD f 0.-G. O. T. VAN DORP en 00.

Depot·holidfrs

SOESMAN & 00.

(lOiO)

Pakketvaart·dienst

Voor Liefbebbers
YAN

Deliciellse CI GAnE N,

gedurende 1874.

ZALF

-

het:~::,:::~:j~~~;~E~ ~~;:~ ~:~i~~~:";:~l~d;~:;;~;~I~;£e~;t:~
de

.de ziekte iB,

~~l1nt

zijne pillen met aarde.d

H. BOUMA.

BAZAR.
lleiskoffers groot soort~
do. voor Dames met losse
bakken.
B. KAltTHAUS

Doosjes Pillcn "an f 1. f 3. en f 5, l'otjcII Zalf V:Ul f L f 3
en fij-, •
Cheribon W. ,CALlS'l':_ANS & Co, l'flgal A. J. Villi del' \TOORT.
Pekalonghu W. E. HANA. Solo AnNOLD en Co. en COENAES.
KlaHell J. D. SLIER 1Ila~elang J' .. A. ZElJDgL. Samarnng GOEl'HAH'!, llll 00. DE GROU1' KOLFi en Uo. WANNEE, G. C, '1'.
VAN DORP ell Co. H. L. DE LYON eo
SOESllAN IHL Co.

L

J::-'~adnriill (~el:llber.

FctroleuulI K"-iol(-]:nnchin.e,.;,

B. KARTHAUS & 00.

echt Turksche Tabak in Blikken
van

1 11:

Ciga.rette BQekjoB en Oigaretto Pnpier groot; model me

Stampers,
(18'14)

n. KAWI'HAUS en 00.

B..A.. Z.A R.
Eotl kli3in purpijtje echto

IIUHilla ()I(jll\RE~ als:
Iwp~riJ~lcs) Regalia Heal flll Regalia Brittsuie:.l ill
kiBtjCB 'fan 25 stuk ell IntLuxids6 superior, ttlllix Lon.
drea 11U08 &n flor chiUtlSCU. in kiBtdca 'van 100 IitulL
Puike OAVI'I'AS ell HABANOS no .. 1. Manilla
OlGAREN.
Turkschc. 'l'ABAK ~ 'l'ubaks-pijpjcs en lunge Duit.
Bche Pijp~n.
.
(687)
B. KAE·THAUS & Co.
-~~-~' .--;..;...~.""""----.~-~-.-~~~-----

Roode· en Witte POl'twijn,
VO,or RecoovaleBconten.

. (667)

F, a.BOUMA.

Bericht aan Zenuwlliders.
D~ (-;TJAnA~A .van Glll~IAUI,T tn Ci~. npej,hckc(S to Parijs is eCI)
ollfmllwar licucewwldel \'001' s~helchoordlllJ[J, zeuuwsUlurltm ell hoold.
})iju; een cu:"'el pnkje \11 ~ellig w3iUlg sujkcrwatcr opgololit i~ dik.
wed' \'olrlocutle om all opgclloemd~ pijnen te d(len venlwijncu. ae kulick, eWe mo Iwew:hende ;t,ieklc III warme luuden, dCIl bulk. en r'J()~

~\elok-BetoDg,

~~~;!l~;g~~'l \~I ~:I;:j~\,~;:llla~!;;a~el~g~~~~~I:I(!~~a1Jroctj~8d~:i~o~~~:a~I:lr;t!
bc~lllndllcclen,

Hoofd·tleflot hij de Heeren (;ehii 1.00NEN te' Hatavia. in do
N(leriaudllc:h.luaiijo en te SBmarftll8 bij

vOOrnal>Ji.te Apothekers van'

G, C. T. VAN DORP 80 Co.

(482)

Benlwcien, en Padlttlg,

llorueo"l!i!f

tcr V/lll bismulh, YCrklllkte mlll)oesill eu plnntaardil)ll ~te(!nkool, 0111
idle mUILji'r,icklell en slethte spijs\'~rterilll\eu t,e gellc7.clI.

zctheid.

(~54)

""'ooOl"al1l'( :tltlotschappU·
.J ,t. \1 :t..
Ret N ederlandsche stoomsclilp\._

1M A

D:I.t.lI.via an.[Jgekomell, zal \'ormoe,leJijk tegeo

~H;~aud
lUlltmd

R MOORMANN & Co.
Ba/(i{;it:} Sa.warailf/

tlO

Soerabaija.,

lJltar

VOOR:

Eten buiten's Huis.
J. J.

\'is

Aljeb.

W-estJ'nst~:

,all Soeru.bl:tia, via, Ea.;:;rean, nunr Bu.lldjerin8sin,
VBn

20 Sep-

tember llllar .A..rllStllflI6Ul voril'okkeu.
V oor pa~sage trJ udl'cl:3t1eren nun
Dcl Agfloieu

elko maand.

lUolul<l<en:
vall Soerabaiu., via Maka.sst1l'f uaal' ,de Molukken
en terlig, (len 21sten van eike masnu.

N. B. Naar de llIolukken via Menado, in de mBBn-

da~:::~lL:iM~~:~~e~~~.Jj!~!~~::~:~~:D~~ i~~:e:l::::

d~n 1<'ebruari, April, J uni Augustus, Oktober en Deuamber.
(888)

yan

(1255)
--~--

R.UY\TEN.
n n cl jon g.

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

Da<lelijk te Aanvaardeu.
~l;~r.

Ret

aang~nn~~m HVIS,

.. t r a u t ,
beWOOD.<l do"r de'! Heer l'RIEBEL.
Iuformatien bij
wed. IIBUSE,
Zmtr.nd.
I~onijnen

I.slot

(1260)

Huis te Huur!
Comedie straat I 35.--

Bn.-udj()rJnul!i!iiu:

den 28st('U)"

A

kUUBuli w:)l'Jou ::LlI.ugellomen,

\'uu BnblViu, via. Bi!litoll en Pontiannk, Uant Singkawang ell terug, den 7dcn nUl elke Ilu\lm{l.
G.

1/

Ill\.

_IJ -,; B

Kommandant B. ORUEMAN,
eene fe-it! "1m :38 dngen \'au Southampton ts

mannd 'dn

L ran BIt.tfl,Yin.~ vilt 1\Iullt()k, nnJ\l' 1?1dembung, den
5doll "Bn elke mnn.:ldj
2. YfI.!} Palembaug, vin Muntok, lllutr BI~b\-Yi8, den
28sten "an elke mUfUHl.

~fc~r~~a:~ij~teh!I~;Si~r:l:o~~:Jl!:~i~te ~~~h~{f~~:t:jn~~ij~c~B~lI~~r_tcs~~~;:

\'lUl

utien.

lll1IDnd naar

PnlcmbR.-:.a~·:

E,

de srijs~'crt('\"ing ill de IlHI-lg btlwcrken,
Dr.or ,crgclUkflldc pro even dou-r vcrschcidel1c gCIJceshceron in de

Oe ONllIf;R~ PUosl?1l00nZUllE KALK S'l'Itoor vall J~ lIeereu GRIMAUL'll eo Cie, Apnt.hekers til Parijs is IlieL alcchts Cen
door weteuschappelijke erVlLfltlll' hekcml gelleeswiriJel ,om ,llell lioestc
vtlrkoUdheid, ziokingl'n to ,gellezen; InliRr CU," h"itmiddcl der o\l:Jsl,
,'ermallnlbeiJ. Men hehoert t1it ;niJ.Jlll ill deslclf$ ,allllweulling sle~lils
met nnilcrcn V8Ll diM D.i>:rd to ver21Jlijkcn om beteelJen"elverdiendt11l
~()orke~r te schcllkcu hulgeende geueeskunde hetzelve dall ooktoekent.
Dour 7.rjuen iuvloed lI~cmt (leo hocst af, ~(jt tl.kclig nllchtelijk zwee.
ttlll houdt op en de hjder verkriJst spoedlg zijllc gczondheid eD geT

ellw

Ull tOl'ug:

nit'.

Genezing der borstkwalen.

\'LUI

via Padllng, B~okoelell An Telok·Betong,
4. van Batavia, via Riouw, Singapore, I)el.lang, EJi
011 Gighen
nnilr Atjeh, don 20sten \'~n eike
Illllllnd, en t~ru6 over dezelfue plnatsen.

deiOOSi;~hte Spijsvertering.
D" SPIJSVERTEItF.NDF. (I',,(ill,,) van BURIN DU HUrSSON

Bo.to.via r

via Padanga
2. van Buta\'i,Q" dell 20St811 Vllll oj kl)
Ihmkoelen, Imar Padang en Atjeh.
en terllg:
via. Plldallg, Bl!ukoeleu ell om til,)
vill- Krot~;
3. van Batnvill, dCll aO"lten \eUn (lll{t~

BAZAR.
lUu,lliIla Ciga.ren I)ui]{ Puik.
I
Pun~jes,'
II Oavitas.
" III Oortados.

(len lOden
Padang eu Atjch.
en t.erug:
\'411

houtlen

[-=tnisv(~~nc1

(1180)

Sluuatrn

(;;e .... uj"te <--:Jbillcsolle l\.:lattell.

no.

F.II.BOUMA,
recOllllJlil,UlleML zicu vour hel

'vall ,-YUVUf

1. van Ba~aritt" via Aujer, lHUll' ~Pjillli:j!l,p iHl terug,
den 15den Januarl, l\fultl't, ~Iei, .Tuli, S0ptember
Bn November;
2. van Bata.vin, \' in Anjol' ell 'lJilnLjap, ll,~ar Patjitan en tCl'ng-, dell 15deu lfebrUlll'i, Avril, Juui,
Augustus, October on December.

B A Z A R.

KO.UiIISSIK KHrOOlI.

EN

Bij we~illg fUW do SVDur, Ronf:lprakelijkheid fOar
onderwichtsn.
Het uitvoel'en \'Ll-Il KommiL:!tlieu en IIt~t iu.- en uit;..
klo.re':l vall goeJerell lagen I3lechttJ 2 1/ 2 %,
RenOlJlllllmdeert zidl beleefdelijk foor hot bouden
van V'endlltisn.
Samumng H.er.netra.t. (28,1,) p, ZWA.6fER.

LOJen van elke maand.

Pa;, ontvangen:

0

Expeditie van alit! goelt~rell llat4r de binuen!an.
den van Java t naar aile- 1'Iolitfien daarbuit9n zoo weI
ala tJnar Europa vol gens bekend lang tarief.
Vervoer van producten vaD Bf het etation
DaQr de pu,khuizon IIp de schual per picol Suiker 10.-12
• • andere product.nj 0.18.

vun SQarabaia~ vin- Pasoerrrean) Proboiingo , Be7ioeki
ou Banjoewangi, naar Bali&Boeleleng en tel'llg, dell

Nut van het IJzer.

& 00.

Oosthnst

Y.

OJ)

(672)

ber den 5deu, lOdeu, 15den, 20stell en BOsten,
in de IURalHl lfebl'ulll'i, den 5den, lO{leu, l5dell,
20sten en 25steu; in de ll1lLIllld l\faud, den laten;
6den, lOdell, 15den, 20sten, 25steo, en 30sten .
N. B. De boot, die den 10(1e11, 20sten on 30ston
va.n eike mUllud Oll in _Maurt uen lilten
fau Batavia. en Soerabtlin. vel'trekt kau,
op oanvrage Cheri bon, Tagal en Peka·
longaD aunuoen.

in~

tr!~'t:~et~i~~i;~i;i~:lt;~~k~li~; j:~.t;e:,::~;ig;f::~:~ri~g g~~~~~~:
:W.

(184,7)

7,et~} VflO

NoordkUiS"E -va.n. .JuYa:
1. VRn Batavia, \T.in Sallllll'Ung, muu Soembalu:
2. van Soembaia, via Sllmnrang, liun!' Batavia, in
de maanden Jfl.uuari, April, 1\fei, ~ ulli, J uli, Augustus, September, October, N ovembef Oll Decem-

~::~~:~~;:~i;,n £:::~:~iii:r::;!;i~;.';~~ei~~n::¥~\:~::e1:£I~~

ilor.
Superieltf.

ABELS Sr.
[J Giaveert op Steen en
.
Metalen_

is vastge.teld aI, voIgt:
A,

Gevaarlijke Diarrbee. - De
oorzaken llezer verzwakkcnJc zicktc zoo verschillend. en de wijze
barer a-allv(Lllcll zoo vcralldelijk zijndc, gevcn e:en voldoende .teden
HOLLOWAY'S PILLEN EN

.lntixni,:lad :60l." filla.

G. S'l'ELLING, Dipe.n{"r:·-a r. r. g, 2 September 1874.
"'

ill

Reb verbrek der stoombooten \'00l" de pakkeb\liuuf;..
dienst in Ne(lerlalldBch~Indie, gedurende hetjaar 1874,

Holloway'S Medicijnen

Batavia de

(1257)

S.

, . , EXPEIlITIE

Reis- Inktkokers

H. O. T. VAN DORP eu 00.

(295)

te

Nameos bet Beetuur

G. 0. 1'. V AN DORP & 00.

(1097,)

l\'1ondsLuk en

agenteo

2.~

christofFel zilver beslug.
in citui it j' 20.-

Oug'st 1874,
p(U Olll"U'I1flell:
rerkdjgbLl.Ol.f iu trOJnlUeJ$ a f 4'/')" bLj terug

De oalaDs ligt iutu's"LJen ter inzage op h.tkaDtoor
Heeren TIEDE.\IAN & VAN KEROHEM.

BOSTON.
<,tUADRILLIoJ.
TRIII.:TRAKt!lPEL
franco per post f 2.20,--

60 .. -

Tabaks-Ilijpen,

met r~al' .. steen

in hi;!t. locaal der Handelt;lvereeniging to Sam'o.rang';des
voorIDlddags ten ~lf nur ter vlI.ststelling van net- divi·
dend over het g.te bo. kjaar.
der Maatsohn-ppij en bij de

Speeldoozen,

~Ieerscllllilllell

Up tUaa",'"" deli ~1e1t Seplelllllm'.

Agent.

Handleiding en rcgelen yoo)' den

Echt

WJi;SlIlAN & 00.

(1254)

hal f vier.

O~IBRE
~I~IST.

lllet 'I'ram en Klokjes a f 300.(297)
G. U. T. VAN DORP Bll 00.

Bloern-Zaden.

DIU

Samaran!lsche ZI)C & Brand Assurautie Maalschapp\j_
Algellleene Vergadl,ring,

KAARTSPELER,

aI

life. NEILL en 00.

(1250)

r s te II in g
Wu.SON,

PRAOH'l'IGE

vau
e

gegeven de~ middags

0

(1262)

IIAU~IONICA'S
~\oonell

l<offijlaLu. Grondige KenDi. J.v.aDsche

Lecuw te Selokaton of bij

avond verandering van PROGRA_MMA.

...·achUge

(}ROENT.EN- ZADEN,
S 11l

iederen

Op Z.terJ'g-lI1iddog worclt eo"" Vo

Your boveustaande bilitengeroo01l lage p r ij zen zgn
slechls oenig.3 exemplaren voorhnnden
(111)
bij
G. 0, 'i'. VAN DORP & Co.

met beeltJ ell halve

Bekwamen Admiuistrateur
Sel~kBton

voor

Vrijdag en Zaturdag,

VI'Ocger voor.r;;;. lhans voor ,. 40..

hebben wedel'om ]leI' Mail ontvangen:

Om onmiddelijk in dieDst te treden eeD:

t••1 verelsebte. Informaticn bij deD heel' A. van der

en yerder op

6 deelen groot 8° ill linn en band

S 0 E S ])1 A N & Co.

FRIEDRICH ADOI,PII HAGE to L'l'f'lt·t.

~eljsbeek

arttkel 22 van het Reglement.
De Secretaris
H. WILKENS.

Gevraagd.

~~

en wei op

Reden, Donderdag Avond,

BENE VERBENIGING VAN GELEE.RDEN

SOES-\fAN en 00.

(1261)

(1259)

lIeel'en en ItanulS,

zal nog slechts drie avonden voor het
Samarangs publiek optredcm,

ord. gerangschikt.

Witsen

ingevolge

EES!rAA.NlJE UIT:

~~Ir

a.s.

Op den 10 September

ZAM ENLEVING.
beroepen en hnndwerken, eene opgave dar uitvindin~
gen en ontdekkingen, gewigt,ige gobel1r~eliiBsen '~'nll 11.1Ie tijdSll lUet uauwkeurige aanwijzing waar en wan·
:near dezelve ~ijn voorgevallt:n, beneveu8 eene menigte
Il-l!dt're "aksu, alIos in eene gemakkelijke nlphll.betiaehe

l

door Jon Heer OOLENBRANDln~
lI.lecate z()rg velZQUleld ell pel' Ulail aall I
thans onhangen en per k n t tie te be·
bij
SOESMAN eu 00.
(958)

(960)

Societeit Amicitia.

Agent.

Met tvestemmi,,!! van d,n

DOOR

VeIlsch Indigo Zaad,

f liz

f

BENNOW B.BA.RRUOR.

(1HI1)

Elken avond geheele verandering
van programma.
s. R. PHILLIPS.

Algellleell Noodwelldig wool'denboek,

BOD;r 0 N O.

gir.g del' tr;)mmels

VOOI'

verzendt Op.· bestelllng,
de ZEEP-FABRIEKt. Pec~ I.nll"",'

HetGezel,ehap be staat . uit "if 'perBorien, DAMES
en HEEREN.

l:Jnkk<~ ..

Banket

toLl.

prijsvermi ndering.

harzien on vermeerderd door NEDERLANDSCHE GRLEl>RDEN; 5 ,Ieeleu in marokiju lederen band met
l'ngtitol Hoeger

J. J .. vnu RUIJVEN.

... PECALONGANZEEP,

Hedenavond, Donderdag-, Vrijdag-, en ZBturdBgavond.

Nieuwenhllis' \\'o9rdenboek van
Hunsten en Wetenschappell,

lle.teiliDgen op ol1e soortenvBnDJATTIE-H0l!'l>
WEUKEN worden ~augAtlOmeU ,door den A,dmlnl"
.'rateur
G. M. GRIBLING.
A.dre. pet "poor flalt, Uda,,!!"".
(970)

al

OnheIToepeltlk slechtsvier voorstellingen.

wordt eeretd ••ge geloot. uit de .KORTENAAR.
(688)
..
B;KARTHAUS en Co._

Bout- i\ankap

B.\(ARTH4.US en 00.

(1253)

'";,\}}\S-~"Een

HUTS:

i ~~::2._~~_~_v~v'."_~~',"~ __v~~~EW2::~
ill'

de Bli,t1de' Spo!csLI·aal,.

Verautwooflleliji< Ro·d.deur .lIr.
Ell~lliilj'lIdrllkkt'lt-ij

_:G, C.

T.-

YAN'

n.

'lORSTMAN.

DORP ..

-o~. ~~"I

