ali

Eeu .'nnut iu judie.
11.

N'~ betoogd t~. hebbe~' dat. het iudiBche ruilmidd,e1 eengoed" deelvan de waaroiewisselingen van
I,et ongeniunle <if vreemde zilve.r zou volgeo, voor
het geval Java eenm;'ot . uazat, ,·sarjjll de he~r
'piereon inzijne brochure over bet Muntwezen: (*)
Keeren we echter thans t.erug tot dewerkel\jkhfit er i. opJavageell munlen.de JavllBol,ui Bank
kan niet tot een vQ8len prijs al ·, het zilver koopen
dst loen baaraanbiedt. Nu dalen ' de wisselkoersendermaie, dat het, in verbaod 'inet de Londen.ebe
~ilve~Doteering 'e n den ·E ngelschcn koer. in Nederland, rlikening geeit Om in Nederland rijksds~lder"
te du,)D aaumunten, en nnar In~;e ' Ie ontb,ed.n.
Maar gaan . wij thall;!ne, ·wclk.e .'. bezwaran .:Ie Indi"ell. bankier te overwinnen heeft om die:operatie
ot' groote schaal I. doen. Eerst moet':: hij tde'graphee~en naar ,Nederlaod om Ie 'w elen of de munt
eeu b~stelling 'k anaannemen; dan moet bij zich
een gelijkbedragaan "isseIs verschaffenalshij
aao zit ver Ie Londen .wil <loeIi ko~pen, wllnt laat
hij dat na,dan' lonpt ' hij gevanr ' over eeuig • . weken 'hoogere koersell te moeten besteden en dusin
plll8ole ' vante winnen, te verliezen. Is ' dit aile. geeehied. dan gela.s~ hij zijn correspondent ill Nederland om het zilver uit Londen te ontbieden, daarvoor Dllar Londen te' reinitleeren en ' het metualllan
<.Ie mu'n t' (eoazorg;!!. Eindelijk, nn geroimen tijd,
kome~ de ' rijk~daalders iu lndie ann; maar al .dien
tijd is ouze Indi.che ballkier uit· zijn geM geweest.
llij heeft eeu helangrijk. kapilual in een enkele
operalie belegd en .ich duo .voor .weken ' 'achlereen
de mogelijkheid benomen om datzelfde kapilaal voor
andere operatien san ta wenden: Nu behoeft ,het
vQorzeker geen betoog. dat geen bankier . hiertoc
zal overgaan, tenzij er een aanzienlijke winst, berekend . na;r den Indidchen maatstaf, te behslen is;
wet andere ' wooraen, (enzij het zil ver een . sterke
daling heeftondergaan. Hij 1081 zoo iets Diet doen
om een paar per mille'. te verdienen; zijll Willst
zal veel grooter moeten zijn. Menige tijdelijke daling "auhet zil ver te j,onden, ",anncer zij van
weiuig :belang .is, zal dUB te nauwernood ziju aandacht trekkeu; ja zelfs uelangrUke dalingen zal Ilij
mis.cbien in 80wmige gevallen 'onaangdoer(llateu,
illdie~ hij zijn kapitaal op undere wijze voordeeliger kan gebruiken of il.ldi~n het reed. voor andere
~oel~inden is. aangewend; Want hierop lette men
. ';'.1: ' vnor ttaDdl!.ctieo als de tbans I>edoelde heeft
men kanitaalnoo,lifl' in Indie zeIt'; om zicllv.nden
koeril i.everzekeren~ moet· mell danr ler plaatse wisilebl koopen; De lndische bankier kan zioh Iliet uit
Europa laten betrekken en alzoo ,de geheele zaak
met Europeesch Kapitanl drijvell. Er ' bestaat geen
geregeldawisselnoteering van Ne.olarland op Java;
de ~iBse1haildel tilsscheu dekolonie eu het moeder('j .Tw • ..a,iufO our MQDt~ezeQ door N. G.· PlWaOQ, Amalera~, .P. N; ,,, ·Kampe. & .... 187' .p. SJ.
.

FEUILLEY.J;'0N.

De Inspeoterirop .R els.
Comdi. in";;l 6.drij••n

. door
NICOLAS GOGOL.
Verwijt bet 't'o'cb' dc.n '~'piegel .·lliet.
Ala Beer . g~D.'~QO~gelaat io aiet..
~rot.

VUFDl'l BSDllIJF.

Achtete Toooee!.
. Dtlel/d6flj' tk P~.tdirei:teur. y~keel on/lield.
met .en 6rit/. in tk kafta.
Po.IIl•. Eengrootwood.r. mijoe be.reDj de ambte~
n&ar, dieo wij ,oor . e.• IlJotip~ct;enr. bebbeo gehoudan;
W88 ge,eo inspeotenr.
.,,~_...,;. 'Wat, gemin.peotenr:
~~~st~:~t b!;:~~ lospectenr• . ik' rerneem ·. bet

zo;::!!'

, . '1JrWU' W~t.egt ·gij. watltlgt gijl .. elken brief?

voorgeueelNederl..· Imli8 flD~50 , perhalfjaar.

land wordt nagenoeg geheel .van

dreven:'

.

.de k'olohie uit ge-

.

Op dozen en op andere gr.onden meant 'de heer
Pierson I1gerechtigd te .ijn tot. het besluit; .!nt de
sterke cn gedurige afwisseHngilli. ' 'die" \Vlj 'in de
waarde vun het on~Emmnt~zi1vermogen verwnch·
ten, gecnilzillil. jn', op verre nB niet; in ,de,elfde mate
de waarde van het InJiselui ruilmiddel zullen aandoen. ais. waatin~ij in Ned~rt~nd!b~aldien hic~
het, zill'er . als. . '''nige 8,t andpenning werd .bchoudeo,
de waarde van bet · ruilmiddel veranderlijk zonden
Illaken.'·
En op bladzijde36 van zijn 8.IIngehaalde brochure · zegt· de heer Pierson. ,;De ' hsndelBbetrekkingen
tlIsscbell 'Engeland ' en 'Brits'ch-IndiO zijn" voorlVaar
niet· minder lev~ndigdan die welke tnsschen ons
land en Ned.rlands~h-Indi e bestlmn; toch beet\ En·
geland eell gouden. 'Bribich-Indie eeu zil~eren standpenning, en de nadeelim VU'l l dit versebil hebben zieb
nooit .eer slerk geopenbaal:d:" . , '
- . JUlst dezevergel~killg geeft den ~ eer van den
Berg de volgen'~e wQor<len i(l de pen. ,.In Brit.ehIndie (zegt . hij) i~ de toest-and, zooals algemeenLekend is, een geheel andere . . ,Daar .vindt llIen en
te · Calcutta en te Bombay iori0htingen ·die niet Ilei!t ..staan bij de m ,mten van de voornaamste staten
in Europa, ; ("") en door dit verschil , ·van toe.land
o'vel' het 'boofd . te 1.ien, levert ' de beer l'ierson "elf
een aprelwnd bewijs van de juistheid vall het door
hem in herinnering gebrachtc gczcgde. dut elke
vel'gelijking gewoonlijk min
meer mank gMt.
De toeslaeden lJier en in Britach-IndHi Zijll tell
gevolge , Van dit v.c rschil zOO uiteenloopend, dut zij
geene ondedinge vergelijking gedo.ogen. Ten . einde
ditduidelijk Ie makell zulJen wij voor een oogenblik "onderstellen dst het verschil nie/' bestaat, door
in ' Ome 'yerbeelding 'de munt ' le 'Calcutta en die te
Bombay te ,;;uilen en tijdelijk op te' heffen.
Het toe val wil d"t noll' 'zoer onlangB het denkbeeld leI' , .pro.ke i. gebracht of cell dergelijk plan
mis.chion Iliet voor verwezeJllijkillg vatbaar zau
kunnen "ijll. Zoo.o.ls u waarachijnJijk bekp,nd'zal ·wezell, iil ill Engeland ,sedertgernimen tijd een comit" .nezig het Indisehe finsncie-wezen te .onderzoeken.
Reeds zijn door dit. co mite drie lijvigB verslagen
nilgegev(,n, waarvun ' ik de beideeerBten. die ill
187! en 1872 l,et. liebt zagen, hell kunnen doorloopeD, en uit· deze offici eel. beseheiden nn bJijkt,
. dat bij Bonimige ledenvan hel .'comite de vrallg
is opgeliolUell, of het niet tot een aanzienlijkc besparin~ fan uitgaven zou leiden, indien men er
toe overging OIU d~ munt-inrichtingen te Caltulta
en . Bo;"bayill te trekken, en de ,'oor. Indie benoodigde circultltie-middelen in de koninklijke munl
te Londen Ie doen vervaardigen:'
Dc heer van den Berg wijst eehter op de jaren
1862, ] 863 en 1864: . to~n konilen de muntinriehtingen te Calcutta, Bombay . en MadrashGur 'York

of

('n) "LtI plus graod et Ie plul important. hOtel 'm ooctairc dll
moode eat et:lui de CalcuUa. J o I'ai 'iai~." H. Cerouscbi, ur et

argeDt,' raria 1874, p. 1\).

"

,

Aen briefte ,.erzenden,to•.n ik .eensklapszo.o nieuws·
gierig . werd •. 01. ik nog nooit gew ••• t ben. Ik kon
goen. w.eratand bie.d .nj ik .kan .niet" ik .oel dBt ik het
niet kaDI .llet trekt .mij aaD! h.t trekt mijaau! eell
:. stern fluietert mij. in heteeDe . oor:,Ma.k hem .ni.t
opeo;gij ator.t u .el.en in b.t . verdorfals een eend."
In. bet· andere fluiB.te~t eeDdemon:" '; Mask 0p·. n, m~ak
op.n. m•.~k o.p.n!:' n druk ophet , 10k, ik beb .,uur
iD. mijne .adoren!, Ik. verbro.ekhat iak. ik ben vor8\ijfd,
:groote .'God • .gobeel verstijfd .. Miju. bo~!ien be.eD, ik
. ben geb.e' .an streek.
. . Bllry: ., Hoe bobt gij .en brief 'van eeD .officio';l p~r.:
eoon, dur,•• n'0l'eoenP,
..
. .
Pol/d. Dat, is jui.t het mooij& .an . de za~k: hij is
" g';~n · offlcie~1 p.raconl
B~ry . .:wat iBhij daD. 'olg.ns uP
P08,td• ..Niets, ~i.l\lendalj de ' duivel ' mag w.eteil wie
bij iB. ...
"
_
. Burg. (dn!.!;!!) . •Wat, ni~tsP oiemendalPGij 4urft
.eggeD, <\"t bl) DI.tS. eD, W.t me.r .••gL. d.t de duiv.1
moge wet,'n w~t bij . isP I'u~.em u ~e.angen .... .

~if::'· 'i:.ieik.gij?
Po,ta_.:O.ar ·.-\it

,

'gij

' ,,niet toe b~.o.gdl

• Burp. Weot ' gij wei dat bij .mlioe dochter b~ .. tj

{oItd.Be n ~rlof .dien bij ••11' gesobreven. heeft. , Men

~k, .elf;.al ..,!en , v~o.rn ..a.m ,poreooD, .. ,ijQ, .nik · zaj u

kaDtoor. ToeD begreep .ik. all.ea. Goed; . dB.bt , ik. hij
heef!; seker iela niet in orde · bevooden in , de admioi;

·"at . epMekt
, iij v,lln"Sib.• riiiPflibediiis , '.~'af!La.t mij n .dil: Uever
b:~.f ~~O~~:~~~I . Mij.e · heereD. stalllUe~en t~~, .?e~en

~:~li~,:ije~efk t:~f ,~:o~a~~!t?:ti!ri:i~i;;eb~t ;:::. ' !I~~.~t~:. 1:!;niti~::'A~t~aovit4ie~,

~~a~~~:.ljkt!~Dd::~~V.f~!o:e=~::i·b:~nOp:an~
g·~lroe h~bt gij?~.. ..'. '
. . ' . . ' ..
Po,td.,Dat weetik .•elf ,Diet; eeD bovennatuurlijke

~~t dreer UliJ · nn. · Ik wilde eenk~erier roepeD Oil!

·1 ,prij8derA.~Vertentie..n:van :h,·.lOWO.ordeilvoor,~ ·.PIIIIl.t9i'il gin; /1 ...

AboDueJU6utsprU$ ' .

H 00 f d bn r e Ii n :.
_te .f~m.ar.a"g ' bij deuitgllvers .G.O. T. VAN I)OH!> ell Co.

.dllen. , Le •••.l •• "'
(is....tk) " lk ba.at rnij.Aijn ~~t.T~e~iisob.
, kine, uAs , wOIl4erl~~e di~g~nte iert~Ueli,die mij
~vetkom~D, ,()prei8 h~e.f6e.li : k!lpitehlvao de , lofan;
terie. inij ~9Qda~'e. afielet, ;dI\LcleI08~m~otho;ude. , or

" ; l'O,.t.d.

Voor, iede.tevolgellde II wl1or'tlen f 0.50;
;.,.1 "'_:' ', , ' :"_

niel nf, "niettegenstaande (zegt de schrijver) zelrs
demunt te Bombay lUllannen ,.nohte'l'Bendag ' en
nacht 'doorwerkte, "at-'serioue ! isk 10 the machinery and great' exblilntion de tt:e 'petsons . employed;" Wnremen toe~ VOOl' de ' verkrijging van ,de
noodige bet~almiddeIEmafhankelijk ,geweest van ole
kooioklijke' munt ulLandeo; de : gevolgen zouden
ni et te berekeneil gelVeest zljn: Zeli's ' met ' behulp
yan de toen nog bestaande drie muntinrichtingen
kostte het de uiterste i~spanning Olll het. fi~lI\~cie.
Ie raJerwerk"lln ·bet gouvernemeot beh,oorlijk gaau,
de te honden, enm~lligeen gel'aakte .in moeilijitheuen ,dool' de ollmogelijkheid om het. aangevoerd.e
zilver tot wetti~ betsalmiddel - vermunt: te .krijgeo.. "
De alolsom waurtoe de Bchr-ijver in zijDe bestrij.
ding van een mUDt in · Indie reeds tiell :.jaren g~le
den · kWllm, is ,·de.e: " dilt' wallneer ..het .muntstelael.
in moederland ' en . kolonie . • en overtollige .wealde
mag genoeOldwol'denzoolangde kolonie bet meta'al; "dat · tot' standaard dient, niet· goedkooper verkrijgen kan Jan door ontbiedio'g uit ' bet ' moeder.land, .en de kolollie. ill het moederlnnd ook ten .all en ,tijde cell. nieuwen voorraad van. gemllnt IDetaal
vinden zal, w'n aruit zij naar gelan'g van . hare , ~e.
hoeftcn ongestoord "pultenkan:
Voel' in ' Britsch--Irtdie de sovereign IIl~wettig
betu'nlmiddel in, ell~eli' kaner .eker vao zijo dat
zoo goed al. geen oogeinullt 'goud mecr ' dehvnai'ts
zal gez',nden worden . Verbreek dliarentegell de
thans bestaande eenbeid VUlI mnnt ttlsschen IS' eder·
land en Ncderlandsch--Indie. en het bezit vari c~eo~
eigene muutinrichting . zal hier even Iloodzakelijk
worden. als dit onder de tegenwoordige omstandig,.heden in Britsch-Indie het .ge.al is, wanneer men
altban. de belangen van Nederlnndsch-Indie· uiM
op onverantwoordelijke wij.e ill · de wllligschaRI . wi!
stellen ."

'",

be~ , ~~~~r ~~~r . ?~n , h,~~~ 2.~ a, IiOp~rc~ut .~o ~~ s~b,ere ,
~p:bf~ng.~t . 4~r ':Ii.oo.~~~~ : ~ ·. ~oet~~ :...~~~n., ~.:t ~~l~l aDde'r.e~ ~. ~e9r b~-roo,~~og~~, ' ~ in _"er~oll(liog 've.~~,.' ~ip;~,~r
hetaloD.. Ook, geb.eurt,.: bet dat d~ to.ek~pg,~Q;'R':,.b~'
'1'Oesd ' .an; Di.t~of; Diet8'po~dig
.IjD. duitimte,
komeo; ' Blechts eengreep . doet io de. .scbam.eledj~e,
w.li~o. ow die ~p zijlie . inn~ier tilgelde ~:";"·aken.
Eu zo~lijkt ,het 'dan w~L~.oo geperll.iLi~erde tamp •• '
partijo' ,"Bar'vau. de·, ·arme ...ILijd .." •• 1' de . dop.e. ·w~rdt..
Wij ·Modigeo .<I. -, Butoriteiten uit om nn en :dao
op .M 'pusar. eeo.eeokijkje leuemen; bo.e het met
d. b.fflng v.n '. ~e poeap'on toegaRt. en twijfden oiet
of welligeeD zal . weldrB ·ov.rLuigd zljo, 'dot in ho~ ·bolang .dor billijkh~id dienaBogRRod. DOg .eelto regefoll
eo I~ •• rb.tereo ..It. . Mi8echien ...1. dez. ~" ge ••
webBcben, de' pe8apoD voor goed t. .ieu · afgeechaf,.
-~oo'ral wa-oueer hij we,at of verneemt, . tla.t men t~ du.er hoofdplnat•• oor korteo tijd da.rme·, eeu ... ovang
beert g.maakt. WOBr ochter tegou zulk .e.n waatregel
DOg. erDstig bezwaar ' beetaan mogt, "al men dee t"
maar verJ"ngen ' moeten~ dat de hierbedoeldo · ~o.ng"le
geoheid nergen8 ' gebeel . aaD docontr6l. van bet pla.ta.lijk .beat.uur ooiga, opd.t .0110 . •• D.a."k~ lijk goede eo
nuUige' iustellillg ltiet door·bebzucbt. en wil !t!keur ,!ord. ge!ixploiteerd teo last•• au de •• rme die ui~~, t.
mi •• oll heeft.

un

Binnenlandsoho Berichton.
I!iAl\-IA. 11 t\

Nt~_

postkantoor. Samai'ang.
SI'Ui~;"!I

'''Q-n de Franlche' Mail,.
Slu~"pore

Bat:.a.vl'a

","Itl

H.. V.

•

$sptember.
October
November
Docember.

Ingezonden.

18

.1
..

ellIS

l-Hieo29

•.. Iii

lIu27

-E,igeltclu Mail,
'viii.

Ba.t.o.v'ift~ l\-Iuutol.::.

Rloll,"~

Siil.'aapore ..

Pesapon.
Oroohoo.u de inlan'd er. die hU,uno koopwoar D'Bar
pDBar brengoD, ,aD' 'de iijde d~r Regeriog
reede voor IBng 'ao aile heffingen desweg..ijn
vrijg.stold, · is bet gebruik tocb oog vrij 'olg.meeD, dat
van lie verkoopere o.1do.o.r· Eekere betaliog gev~rdord
wordt, 'bekeod onder den nalim.on p ~ sap 0 Dof b e• e m gel d. Met onderHDg goedviD<len oamelijk van

den

SSlltemiHIr,

2'1: .

October_
November.
December,

\I 00 23 .

6 eu 19.
3 eo 17.

S~uit.iD" de~,,'lDails

tc

~ata'"ia,

23. Selltcwber.

}'nDIICbt!l mail .

~:ogel,~be ..

.

. ' 27 Seple~ber,

rleit&volld.tcll 8 lite.

!i'!ilunut.ru.-,.. 'V,estkuI!J-t,

TeJoJ{ Bet.ong-,

Beukoeleu, _
P a.dU.llg el,1 Atie:h ,

de bewoner6 der wijk, w8ariu···,fe patlar gelegen' is, en

•• ker ook weI ' met loestemming 'of goodkeufiDg van
h.t districtsb.stuu·r, wordt voor hot Bchooobouden d.r
morktplauts
perBooD BaDgewo.o", e~ aBn de~.n 'de
bevoegdbeid verleend, om .~.an ie,der ' die. vvor zijn
djo .... Uan . vao .bot terreill /~ebiuik '!naRkt, 01' elken
poauldag " ioig geld ,t~ vrageo.
10 het afgetrokken. b•• chouwd,' beeft deze atoeran
Iliet. onbetameHjk" eo zoo. laDg he( Bealuur' ni.t'kon
goed'indon depn.ar. oR. ~enemeu ~Dder de. publioke '
pl.Bleen, die .an wege de Negri• . wo.rdeD . sc,hoo~g.· ·
. hOl!-den. ,al bet heffen van pe••pan wei steed.)n. staod
mo.ten blij •• D. Int~sscben ge.ft d. t.g.nwoordige ~e·

-:;

geIiDgm ... r ,al , tli ' • ..ak :· ~a~lejdiug tot · ~nbiliij~h~rd.
galljk' '",!Ihbij I!'elllklvaD een ~.tti[.( tariefook allea·
zins .veriloarbaat is. IDzoiiderheid ·drukt de l'e8f.lponop
de, b~hoeltigeD. : die.oni ,•• n pa.'rduil'm: .oor .out of
tr";'i m"gtigt• .W()l'd~D. eer.t ,.w.atbla~.ren of , derge,
lijk••ao,denmall' moeten brengen. Voor dezulken' valt

,

O~n )4, ~ D 1110

241110

nil

elktt \1",," ,1,

MUlltoh: en );»nlelnbu.uu .
Uen 17,• • 6D !lIke

.""0

luRI",,1,

Borneo'. Westkllst ell H i l l i t,OIl.
nen len vao ... Ik"

UIIUUH.I .

B_BudlerlD1I.81u t."'u i:Ju.n' enu.

Den

2B'6D.'Y 80 elkc

III Ilfl II

!I

:r\1(d~n.8~arjl , ~in~:~r .. li:.O:(,I)~n.g ~ .. d,~
l\:lolI11d'~Hl.

Deo 17~D vaQ dike mAllI!!I.

Atjell,' inet elko l'~..a:llichCl lIll Ea'gel,whe mllli .
btu'lichen "Drat' aa.D behuighebbooden v'rijgel acell, uok op' ' :\nJ~ftI
d~~D bUDDS brieveD BOD ~~t
c ..

aooneDdi~g

poatknDtoor Ie d ~ D tll~zor~.eD, ~ )l

:van, bi~~ , b~en: a_tee~ : ~Iaafll per,cent vertreHtlude ~~t

r.eds vaD .sprak am mij io 'degevaogenie ' te lat~n
met to lezeD_ Lee. totrino botoiod;loe. alleo.
.ctten. 'to.n .. enskhips · de heele et.d mij, door ',mijD
Arlem; Phil. Verguu m'e, dot ik het lee8. · (Bij ..I
l'.terabnrgsch · uiterlijk eD- door Dlij? kleedmg ml.zii. "";1 'op en leel/:) .,DeLp08tdiredci" i. pre.i"a d.
leid, voor d.o gou.erneur-generaol bleld.Hlogee. op
portier van h6t mlnis~_erie. Hij mOdt tt!;'1.1 deugniet wedit ongollblik bij don burgame •• ter_ lit I.er .r goM
zeD. Hij znipt alo .en t.mpelier."
.;
van, terwijl ik t. gelij~ als eeu ' wanbopig.o mijn~or : Portd: '(Tvt "'{ ,pu6liek.} Zoo'n··· kwujollge"j .. hij 'ermaal< ' Bali- .ijoe vrouw' en zijoe doobte.' - ik 'weet DIet
dieot ·d& kDOOt; dlit 'v.rdient 'hij •
i.drt.miPhil. (te;end,.) ·,De directour 'au d. liarJamet wi. ik b.ginn~o ,..I; il< dO,ok wol inetd •. Ill".-.
del', ikacbt hilat in ~taat mijaUe . guosten te·~e:'.',.- · .... di:; .... beida .. .:' (Aij .totlerl).
Den. Herionertgiju 'oog 'Onze 'a.moede. oli .. ons· lial'1g
Korobk. Waarorn I••st ge niet· v.rder ?
midd~gmaal. Woetgij ·l'0g weI :ho.die · ~uike'rljakker
Artem; PAil. Het soh rift ia oDlee,b •• r ..... boveudien
mij bij den kr.a .. pakte, toenw.ij harljeBop ' de ' beer
hliddeb gegetenpoMB.r ou. i"811 •• geheol .• •randerd!
Me,n l.ent Ulijgeld,zoov..el .alsfk ~aar wit O;welk. ··no oogeo' beter "zijo, (Aij neemt . dell ori,/.)
.
Artem; ·Phil_ . (den 6rie/ttrMgkoudo.fk.) Men h" t1it
'-overolaao, ' verder--ie hetweder .le.ob.a,_
Korobtl. M~t uw verlof, ·ik.al· .10.00.
"'..'oor. In . d. eer~te pl~ats de burgelDe.ster -ZOo
dom als een ruin ... :'"
.
.
.drtem; Phil. Ik ,kancelf weI le.eD ; . verdarzal. ik
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But••ia. 12 September. Sluitk!)~rI.n op bed en:

QpHoliand Bankwiseels op 6 mlllod. data 100 '/. 101
Partiknlier8.
id.
lOl'!. 101'/.
opEnV<larul Bank. op 6 mailnd. oigt

/ 1l,77·.nomiD.
Partikuliel'tl
•
• 11.76'11.72'"
op Si"flopore Bank. op .igt
• 2.48.
op lllJtlgkong " i d ,
• 2.48.
op Amoy
.,
.10/d. zigt
• 2.63.
- De heer Sau~let heaft Vllll den adjudllllt enparti.
kuli.l'tln sekretaris van Z. M. deD Koning eeD vleijend
sehrijv.n oDlvangen, waarin hem wordt. modegedeeld,
dat Z. M. d. Koning. laer ge,oelig oijnde aan de
RD. dDor den bee. Sauvlet IIng.boden jubelmaroob,
daD adjudant en partik"liereo eekretaris beeft opgo·
dragen, den komponi.t deswege .te b.dank.n. De be·
.Ioelde ma"Dh· tal met de eerste gelegenbeid nallr
Europa ge.ond,," en daar' gedrnkt word9n.
(Alg. D .•• N.)

12 S.ptemb.r.

Onder de p••••gier•• die h.den mot

~~e~~:;,sd~t. P;i':::te:"";~:iiat:~n

0: ::~~:Onb8~~~

met verlof in Europa door t. breng.o, beboor! ook de
beer L. M. de Laat de Kantor. iDspekleur over de
bobak.ning. de kuslverliobting en bet loodewezen. Hij
nam in 1862 .IB IllitenaDt-ler-zee d•• late kla,se oijn
ontsl.g nit Zr. M•. Beed,enst om kort doarna alhier
tot ood.rinBpekleur bij de bebakening, en.. benoemd
te wordeD, in wolken tak vandienst hij in 1868 he·
.orderd werd tot inopekt.ur en chef van .Ie negende
afdeeling bij het d.p.rtement van Marice. In deze
I .... t.t. betrokking wa. hij voortdur.nd ijverig werk ... am
en vertuimde hij geene gel.genheid om de regeering
te wij.on . op de gobiedende Doodzakelijkbeid an op
het voor de ,ebeepvaart BOO booge nut tot het opricbten v.n lichttorens in d. ..rschiUeDde wateren van
det.n .rchipe!.
De be.r de Kanter io een man van dogelijke stu die
en veel algemeeue kennie, getuigen tijne talrijke opstell en omtrent Bankwezen eD mllotkw •• tien. welke op
verBehillende tijdstippon in de ploatselijke bladen v.r·
ocbenen. Met volle reeht moeh! bij daarom eeD. wei·
v.rdieDde pla.t. iDnemen in den raad van kommi ••a·
riBBen vQ,n de Jav8sche Bank en dsorbij als Bekretaris

fUDge.reD. Zion wij mot leedwezen zulk een kllndig
man Indie verla.ten, wij zijn aa.n den anderen kant
ten volle overtuigd dot hij ook in het moederlaDd tot
het w.lzijn van de •• koloni. kan madowerken.
-

Gister.n arond werd in .eD der talen vall de

Harmonie dccr -de.

kOID:rniadie yoor de ontvangst der

troepeD en marino vaD atjab aan belang,teUenden
ver8~8g en verantwoording ged&s!l omtrent bet geldslijk beb.er.
Door ruim 1300 inteoken.ren uit de 1.te militaire
afdeeling werd I 22.660,75 bijeengebracht. Daar ••n
werd voor den ie toeht der troepen, bet rae,t op h.t
WaterloDplein, eet~ eu drinkwBfe,n, eerebogeD, tenteD,
versieringen, muziek. vOlklil9pelen, vuurwerk eo extra..

treine. b.steed I '1'045.61, D. koeten von dan tocht
naar de reeds en beli ontbaBl der ,bembnning van 4
Qorlogs~hepe" beliepe. I 1186.86. De belangrijke toelending "aar Atjeb •. onlangs uitvo.rig io d. dagbladen
varmeld. b.droeg in bet geha.l I 18.259.55; terwijl
later nog aan het Roode Er... Voor ver.ending naar
Atjeb werden verstrekt 10.000 .ieren ten bedraga van
l 600. Aan algameene onkoeten,. drukwerkeo, ad,er·
tentieo, lloopers, briefportf)'Ii, enz.

werd uitgegeven

f 541.70. Hat total. hedrag der nitgaven i. dus

/ 22.638.'1'1. Het re.tant. ad / 27 onge.oer. is jui.t

toereikeod tot bestrijding der onkO.teD Yoor d. bijaeo.
roeping der v.rgadering op gisleren avond.
De t.ak der kommie.ie i. biermede voleiDdigd; wij
mogen niet nalaten de.e korte gege.ens ta besluiteD
met ••n .nk.1 woord van bulde an dank, w811rmade
sieh zek.r eeo groot ORO tal burgers v"n de.e pilita
gaarna vereeDigt, .oor d. uilstekoode wij.e, w.arop
het komit. lijn manda"t beeft ve.vuld en voleindigd;
voor de zorgeD. moeilaD. to.wijding .n verst.aDdig bebeer, b~i ,orsebillende gelegenheden un den dag gelagd.
(Indii'r.)

12 Sept.mber. Naar wij verne men beeft da regent
.an Bandong, wiene ov.rHjden de JavfUche Oourant
VIID giBteren b.riehtte, aUe.n lOan kontaDten de .om
van / 1.800,000 nagelatan.
(Bat. Bbl.)

. " •.. D~' flinke .'Ioorbeeld moalt ·1I&.olging Yiude!?·. Het·
11

nltgegllllo

J8II

Ohl~eJenl door oll:~erlln¥" bgdra~1!

~~ '::':'~:~:: !!D~e g:~~:~~DD~novt~gebb:!e'!
der shadblijvan nie'lIobter. Bet GonvernementlObijnt
yoor Soerabaija '. ferliobtlng geen midde!en di.ponibel te bebb"n.
(So.... 861,)
140 September•. Op morgen .al de /:luI tan Vln Ko.Ui
dese plaats verlaten..
'.'
.
- H?t afgekeurd Z. M .•toumsobip .• Ooe~oo",". is Za.
terdag JI.,verkochtenbe.ftopgebraobt. /14.610.

- Uit de afdeeling Madura meldtmen on., dat. de

::·!:~::j,e1!e I:e!::!:n~e~!~:::~:;! n;I~~~fin~o:;

met vernieuwd., .raoht we.r i. opgetreden.De luobt

;.n'\:'~e:~D::~:~et:gv::a!~:::.,~k\:~.t~:::::'u~::
lijk neder.

(80.,., 01.)

WOI,eTB GBONDEN. Op de gistel'tln 'door den Resi.
dent .an Samarang gehouden opoDbaro insobrijving
.oor den buur VIID 119'/. bOllws woeste grooden. gelegen in b.t dietrict Bolija, regent•• hap Eendal. bij
kontrakt. en voor den tijd van 0 jaren (1875 tIm '1'9).
kwam slecht. eon iDBobrijving.billet in, n. m. van de
Faetorij d.r Handel.Maat,ehappij. Zij sehreef io voor
f 7.50 per bouw 's jaa...
IN bet iuge.onden .tuk .Opheldering" opgenomen
in OD8 nummer van giatereu, is bij vergiasiog uitgt?
laten bet woord •• oort" .\ . welk dient galeoen te
worden oDmiddelijk voor de woorden • besoharmiDg
die hij .ieb ..... en .... (13e. regel).
TlI BlIlILIJN i. do woning6nood voor goed g.w.ken.
Bet beste bewijsdaarvoor lijn de vela huur-ad.erteo·
Win in de cooranten .Idaar ao de aaDplakbilj etten op
de hui.en. Oak beef!; de polieie bij bare laatsle in·
specties geen of W.iDig personen m.or gevondu •• die
<Olldar huisvesting warun.
DE nEEn VAX Ae5BN h.ef!; den 12en de.er de reaaetie .an het Bat. Hand61. aanvaard. (Zi. de rubrialt
/flnd.'Pe1"8)!'

DnEIGENn GEVAAJI. Werd er '.Dige weken g.le.
den met eenigan ophef malding gemaakt van de
pogingen die bet· b•• tuur aanwendde am door bet leg.
gel: vaD een buie b.t water, dat van den kruidmol.n door
da milit"ire kampoDg en om de ka ••rne vau bet de·
taebement kavanerie te Boeloe loopt. locdanig at
te lei den dot oak de sloot aan de andere zijde van
den Bodjongschen wag voortaan .etroo Dend water -zou

bevatten. dan spijt het on. thans dringend de Ban·
dacht van het bestuur op die waterleiding ta moeten
vesLigeD~

H.t .ebijnt nam.lijk b.weten te zijn dat de da.rtoe gebruikt. buis geen voldoende afmetingen Reeft
om .1 hot water mat de vele voile stoffen een be·
boorlijken doorgang te verleellen.
Door opstopping ran voil en door den niet genoeg.
zaman doorvQor van water staat tocb Bedert- eon 1Q tal da..
gen bov.ogeDoemde militaire kampong ondor water,
De g.volg.n von die overatroomiog en ,til.tand van
dat water met 01 .ijn voile stoffen .ijn oorooak dat
de omliggend~ streek 066 ongetond is gewordeo dot
een geneesbeer in die huurt bijua huis nan hoi. ern·
stige buiktiekten ODder behaDdeling bee ft.
De policie moet sedert aenige dagen daarvaD reed.
kenni. dr.gen. Ten gevolge van bet niet nemen van
maatregelen, en door de .aak eenvoudig .00 t. laten alB
oe was, of missebien door het wissel on von omslagtig.
corre'pondanti;;n, is. thaDs een geoaesb.er verpligt
gewe •• t een .erklaring af te g.ven waariD men o. a.
le •• t:
.])8 toelltand ia met het Dog op de ilet'1'8cllende cholera
zoo bed'''keljjk, dat on.erwiJld maatrevelen tot de" %oer
van dat wal61' tlienen genomen te worden, zoo men niet
6innen I~er, korten tijel "an "it dit punt de cholera met
"racAt toil .ien mtln.ken."

A
. .m
. _ .·
'.'

~?elom

dllt. foor~8men til ,olvoeren~ mllar' '~rW?Bell~
I\lUe bet oieb. lIlJvenrok nlla. SplnJe, WDar b~ dlenat
DIm onde." . de regerio~~6roapan. Met bnltengewone
oode.80beldtng hoof!; blJ onder J40riones. ge.tredeu.
Dlt was. in loodanige matt>betgev~~, d..~ Modone.
hem op het slagveld benoemde tot .1J0 adJudant.
. Ben Ilerllimontijd nadle onder•• helding te bobben
,erworreo, werd hijlw.ar gawood. Na•• Madrid vervoord •. bad hij bet geluk zijn geoondbeid te h.rkrijgen,
ten gevolga waarVan bij weder Daar .het tooneel ,an

d~n . o~rl~g

van

de Oa,h.too

en

werd

D!II RussIseHlll RliGERIlfG beef!; be.luit genomenteo
opzigte vall de pl.ats, w...r a.o de ZWarte Zoe een
niellwe baven ten beboeve .an· den haDdel zal word.n openge.teld. Op voorstel der oommi,.ie van ooder.

ooek i. e.u puot aan de golf BelindBcbek olaartoe g..
kozen.
DOOB ONlIElNHEID ll'Oll~UIN Gm.t.U.KT. In 1745 I.ef·
de in· Bi'hop.gate te Londen een kroegbouder, die
zijo kroeg aan zijne erven vermaakte, onder uitdruk.
kelijka voorw~ard •• dat noch het IlUi •• noeh h.t kan·
toor mogt worden .cboongemaakt; nooit mogt er doek,
beoemor dweil gabrnlkb worden. onder verbeurte vaD
de erfeni.. V oorts was bet verbod.n aan eeo pereoon
meer dan .ean maatja sterkendrank to geven. Dit is
geene anekdoto, maar een volkomen wa.re gtlbeurtenis
80 den hten Auga,tue was bet honderd dertig j.ar
gel eden, .ind. deze kroeg gedre,an werd overeenkom.
.tig dan wi! van den erflater. Dien dug werd voor
Q."", BeneA ~et vertoek bebandeld vaD een bloed·
verwant der erv.o. om in de buurt eena soortgelijke
ineteUiDg te mogen vestigen. De eer.t. kroeg bad d.n
ook forluin g.maakt. w.nt men. kwam ar drinken uit
ni.uwsgierigheid. die alleszins werd opgew.kt door de
g.dachl. aan "en v.rtrek, datin anderbalve eeuw niet
wo •• choollg.maokt en lVaar geeD .nkel gill. wa. uit"
g.was.chen. De regtbank was '''n oordeel, dot' .lena
zoo ',erragaand amerige in.telling genoeg wa. voor
LandeD; oij beert d. oprigting van eon tw.ede hoeg
van dien ••rd tan .tellig.te ,erboden an bevoldD, dat
d. aanplnkbiljetten .enz. welke da opening ,an zulk
een tw•• da hllis in TroUanham Ooort Road aan bet
fijne publiek aankondigden, "ollden wordeD afga.cbeurd.
BUnGEY.EsTER en Wethoudan van Amsterdam h.b·
bon aan den gemeenteraad voorg,sleld eene lo.ning
to .Iuiten 'an 17 millioen guideD. on dat geld t. be·
Bt.den als voIgt:
a. Scboolbollw . . . . . • . I 950.000.h, A.nleg van .traten en wegen . , '100,000."c. Rijk •. !\Iu.eum. bijdrage . . , " 100.000.d. Waterverversobing en

• 3.000,000.-

riolering

'. Land- eu walerwega.. . . • • 3,500,000.f. Brandwesell . . • . . . . ,
136,000.g. Houth.,·an . . . . . . . , 1.000,000.-h. BiunendijltBeben en Buit.nv.l·

13,720.-

n. D.mping god.elle Lijnbaansgracht ,

o. Bouw Akademie per reoto

.

eukel .e..ouden een kistja

va!~n~~~' p~~~j ~~~st~::re•.Woodbury iO'd~nk ontG.•• ooden a.n de Reconval ••c.nten te. Siadang Layll
verpleegd: oeno kist Leotuur; .'
'.
.' '
28 Aug .. Van het sub-oomit. t.P~olang berichb
oLt.angen dal aldollr . va" . Atebin wederom"ijn IIl1ngekomen per' .teamer Go ••tln.u~,Ge..eraill . MiJ·r 180
ziekon. wOllronder 5. officieren.
he!::g~";!~~ s~~j;ors thaDa nog te Padang vorpl.egel,
G.zolldeD n.ar Oonarang' san' de· alda,ar . v.rpleegd
wordonde reconvaiesoeDte strijdors:
180 ps. bouton pijpen en eenig.· boekwerken.
ka;~o~u:n!l~k~::;~den aao de re.onval••••nten' te
2 pakkan Inland'ehe' Tabak;
10 mandje. InlaDdeche Tahak.
60 p•• houlen pijpen.
G.toDden oaar Atcbin .an onzan gadelegoerd ••1d.Rr, den officior .an gezondheidPerk. ohel .an 'de

Ge5O;~~k~~d~:e.i~;::~t zij:d!o~~~.R::j~Dt 'on oo.e in.
koop. waRrtoe zoo welwillond in .taat s.steld· door de
fea.tcommi •• i. uit de Burgerij in Mei jl.
31 Aug. Van den h•• r v.n Wely. namens ao
c'ri.Lelijka Lo •• yere •• iging. .De B.reijr....t. n . gescbenko ontv.ogon eano p.rtij b".kw.rken. waarvoo.

wij;ijz:~n~ae~k ,,:.~~ie:;i~·bt.lijk. Lectullr eerstdaag.
naRr het oorlogsterr.in.
1 Sept. VaD den beer Ludwig, namens b.t Lees.

g~zalecbap

• Lectura H to Meester Oorrielis, ontvangen

een partijtje boekwerken, W3Q,rvoor wij' onza erkentelijkhaid b.tuigan. aveunl. aan d.n he.r ..... diao.s
duizend Java cig1\t'on toezoud en wieos n&am wij op

.0.

ferzoek verzwijgen.

2 Sept. Per ,teamer Borneo voorrekening v.n het
Roode Kruis verzonden nQ.nr Nederland 7 briefen van
lijde ...
4 Sept. Van d. lijde" Ie Kam,oog M.ka,e.r ant.
vangeD 11 brio,e. beotemd ,oor Nederland, die "'ij
per at. Pr,·nses Amalia 8 dezer vel'zJnden --evenals DOg
17 brieveu afoIomotig van . do lijdero te BatDe T""Hs
vefpleegu,
5 Sept. V.n Z, Excellentie den Luit. Oo"oraol
Jkhr. F. V. A. d. Stuers, voorzitt.r van het Hoofd·
Comite van hat Roode Kruis te 's Graveohage, tole ..

5.000.__
50.000.-

M~·S";~t~O~~tLJD;!:r:t:~r:r~;~eht

lteJen .en he.Dok a.n de lijder. te K.mpong M.k •••• r verple.gd.

.! 15.191.720,of in een rond cijfer. . I 10.200.000.Voort. voor den bOllw van arbeidere·
en burgerwoDiDgen
. . . . . •I

1,800,000,-

BET ·ROODE KRVIS
NEDERLANDSCH·INDIE.

Bulletin,

soon v.n gowigt g.holldeD. Nu rijdt hij ov.r rla.n weg_
met klinkeDde ecbellen !hij OBI bat aan ied.r.en 7er-

lite nieis over mij gezegd.
EoroM. (l ..ende) ,De regte,...
Ammo. Fed. (ter <jjde.) Daar komt het. (L.id.) Mij.

geveD bet he.te driespan Ie. vel·.tr.kkan.· De duivel
besrt mij ingag.ven de wi.s.lstation. .oorof Ie laten

bt~

da~~:~.n~tohinditinaal

2~ Aug. Geoouden. aan den hee.Oo"biDB e. ft,
offioler van geooDdbeid to Oenarang, eene Bom van
/ 300,. t.n .beboeve.d.r reoonval.soentestrijders ,an
Atcbin... Idaar 'geevaeu.erd.· Hlln, nantal bedraagt
.olgens opgave van genoomd.noffioi.r ruim bQnderd.

Ta _amen alzoo.

Po.ld. Hoe wil men. beUl lerugkrijgen? AI.of h.t
met op.et was, heb ik aan den. po.tmee.ter b•• el ge·

:!:e:::;
gemeester er ingeloopen is. Bij. is dom, verregaand
dom, die oude grij.kop, (hiJ dr';g! zicA .~I.tIf met .vn
vuifl)gij hebt eell papkindje, een lor yoo. oeD per-

groote parlij

26 Aug; Verzondennaar PadilDg:
ba!eigg~roetne. parlij divar.. iIIuot,aties e021l0 pa. loe-

grafisch bericbt ontvfi':tgen dtlo~ wederow t'le06 80m van
tien duiz9Ud gulden Uf,WUlstig uit girttio in Europa

nog nooit een ui geproefd !
Ammo•. Fed, (Ier .jjde.) Goddank, er wor!lt ten min-

~:u~~~e~i~' ::~~::.::r:11de~a!~~::;:',

F~:n.~~t':n i~u~:~:e ~~:~:!t~:D. eono

a.n hat Roole Krui, g •• cbooke., t.r diapo.itie van
ODS Comito zol worden ge,teld;
Gezo.don •• 11 de lijder. i. ,,,rplegi.g to Kampong

27.000.-

24 Aug. To.gevolg. vau h.t den vorigen dag ge·
brachte bezoek. vorzonden naar hat Militair Ho'pit.al,
4 Mandje. IDlandscbe tabak;
100 ~s'. Clgaretten.
500 ps. MaDilla Oigaren.

waareobuwen.

•• ra:~~gd~:rl::n:~~nco por

Spoorweg.m •• tscb8ppij . . . ,
m. Slui. en brug Oo'terdoksdijk,
bijdrage . . . . . , . . ,

BIllHALVE XAl'ITEm SOIUl1D!r moet nog een Doitsob
ollicier door de OarlisteD ziju .ermoorJ, namelijk Ber·
manD Brandeis. vro.ger offi·ier bij d. B.denoobe troe·
pen.

P~o.w 0'" KoroM. Dot ie nil nog een conl.';on zan·
der voorbeeld.
.4mmo. Fell. Ik heb ~em onderlnss.hen. dot de duivel. bem hale. driebooderd roebal.geleend.
Artemi . Pkil.Ik eveneeos d.iebonderd.
Po,ld.(.ucktent/). Eo ik. beiaa.! oak driuhonderd.
[.ano •. Pi"tr .Ivanobit.ob en ik,. beeren, hebben hem
vijf en -z8etig' raebet. in Rscignaties geleond.
Ammo. F.d. (verlchrik! de Mmen"t'6nend.) Maar,
mijoobe.ren, hoe behben w•.toob oak 000 dom kun.
nen handelen!
• Burv. (zie" .elv.~n.tompe.d.). Ho. beb ik '. toeh, jn,
,k oud~ domkop, .tom. sohaap, boe heb ik loch mijn
verstlllld .00 kunnen .verliazen .. _Nn ben ik al d.rtig
jlllr in' dien.t; geen koopman, geen ondernemer bceft
er mij in kunnen laten loopen; ik beh den e.nen
.oburk na deD auderen s.hurk b.d.ogon; ik hab do
olim.te aan het lijntjegevangon,' zelf. di.veD, die iD
etaat waren. de gan.ohe werald te .talen, lk hebdrie
gouverneor., bedrogen;wat is nu eeo gou,erlleur r (kiJ
maakt ten 6iJwevifI{J m.t.iJn halld) het is du moeite ni.t
waard dat men ov.r ~em apreekt.
.4nna And. Het i. onmQgelijk, Anton' Antonovit.cb;
bij .is. aaDMaria ,>\.ntonovitsch verloofd .
l$urV' (ari,flig) Verloofd I· het is wat mooi. I verloofdl
Ik hebtobover de. ooren genoeg van'· dat .buwelijk,

.. t4m!~o:

25 Aug. Van de Leden '''n h.t L ••oge••1subap

derscbt'm polder
/I
2,000,000.,i. Kade Oo.terdok,dijk . . . . " 3.650.000.-'It. V.rbouwing gedaelt. R.adhuis..
60,000.I. Overeenkomst BollsDdsehe IJzeren

SoeraDaiJa, 14 Seplember. Een kraobtig .oorbeeld
wordt in d.n, laatsten tijd door. Ohinezen ter Davol.
ging gegeven.
D. Chin.sebe kamp. nog kort voor dezen, even .. Is
than. nog d. Soeieteitstraat en andere atraten .an

n. heal'en, het komt mij voor. dot de.e brief .ee. lang
i •. Eu da.e dwaasbeden zijn workelijk niet waard gelezen te worden.
Luc, !&uk. Neeo, dat zijn _eook Diet.
Po.td. Ne.n. l.es.
Arttmi Phil. Ne.n. leos.
KoroM. (lezende) ,De regler Liapkine Tiapkine ie
in .de hoog.te mate ma~.au. Ven,." (hjj:koudt 01'.) Dat
is zeker eenfraDBcb woord.
.4mmo. Fed. (Ter.vde.) .De drommel'mag weten wat
bet bute.kent; als het nog maar eohnrk wi! zeggeD,
dan i. bet gelukkig.mogolijki. hat. Dog erge••
Korobk.(I ....de) ,Vaor het overige is iedereen gastvrij en goedhartig, Adiau,. mijn bo.te Tr.pitBobkine.
U w voorbeeld volgenJe, ga ik mij ook op de letterkuoda toeleggen; b.t ie vervelend zoo te lev.n; e.indelijkbegid men toch wal eens behoefte te· gevnelen
aan voedsel fOor de'!. ge.st. Ik begin te begrijpen. dat
men .ieh ook mut· iets boogers lI\o.t. b._ig houden.
Sobrijf mij aan dit adra.: Gonvernement Saratoft'•. in
het dorp Podkaliloft'ka. (~ii Ice.,.t de. brie/ om en I...t
hetadreo) .Aan de. heerlvan Vas,ilievitscb Trepiteoh.
kine teSt. Peter.burg, PanIstraat no. 19, . derd. ver·
•lieping regt~."
Be. dam<. Welk een rtprimande inatt.ndu. I
Burg. Dilt noom ik nn er in/oopen. er inloopen om
er niet meer uit te komen. Ik ben een verloren man;
verloren •. geheel en al verloren. Ik berkon nieta meer.
Ik zie, ik weet niet welke varken.snuiten. in . pluta
van geligteo on andere. niet. ',... dat men bem terng·
hale, dllt. mell bem Ie:nghale. (MJ W61,let met Ijjlllla.d)

be;;bfI

S'J:"

ve.trok. .Op sijn togt. naa•. MorioneB:::'~:. I~~::

VIol .hlJ In handen
gefu.,lIe.rd.

=. a.:

".

e. VII1I1en eheer ~g:~ B11ltaillg8lOWIIb
oQI1fJ.
YAngendat ZEd. teSoerllb.,.. ten'-'bal\jlerodlll!..--'dot8 til Atobin 'oar batOomit6""'W0Dt.!",rlmam
d
III Va~'d
Lit" t K I . 1 .. " t
karta b.~:ht ~::::gaQ :...:D:en;""'f~ ,~~e)e1:
'aD den haer L J. S. ,vao 1100ijer:\ .Utreahb' ,
Zoow.1 ganoamdeo hoord.offioier ' ,:urh"bi~deBe
v~rleend intarmediai. alsden milden gever brengen
WIJ da ...oo,on•• n daok.
Nag o~tvangeo 10 .oor NederlllndbeltlItIIdebrieven

teIlen, en, bat is Diet genoeg, tot spot fau iedereen
te .ijn; bij 0.1 nag een kla.Ieohrijver worden, een pe~.

nalikk.r, om ons in een blij.pel t. br.ngen. Dat 18
wat moDi.! Men let noch op rarg, noch op stand.
Zij zullen zieh e.n ong.luk lagehe. en toejuieben!
Waarom laeht gij? gij laebt am u zel.an! ., .. Gij
allen! .. ', (Aij Btampt ,met, zij~ voeten) A~~ -;;.: sJ die,
papierverknoeijere. bij elkander h.d! O. julli. 50;"ij.
vera !vervloekt. liberalen! ."ad des duivel.! lk. BOU
je aan elkande• • aetbiDden en er .des dui •• I, sla.p.
mut•.. madevoeren. (Na eBB oogenblik "".t,) Ikkan Diet
we&r tot mii zelven komen. Het .taot gesobr.v.n. dot
wanDeer de. goden iemand straffeD. ~illen •. ' _ij begin.
nen mat hem h.t ver.taod Ie oDlnemen. Wat was e.
in dat ton.innige weo.o. dat aan eeniD.pecteur de.a
tlenken r Hij bader niet. V8n. geen epier, en toeb
riep iedereen: de inspecteur! de inspeot.nr.1 Wi.
beeft tach het eerst h.t gerukt . ver.preid, dat. ~.t. de
inspa.teu. wasP Zog. wie! Antwoordt..
.4.rte.,; lkil. (de om'''' uit.trelrkende)· Hoe <lilt alles
toegegaani.? Ik mag aterven . als ik het w.eet. Bet
is nl.o! een n.v,,[ ons verbliDd heeft; d. dUlvelbeert
er.iob in g.mengd.
Ammo. Fed. Wi. dat gelucbt ver.preid beeft? Da ••
.ijn .ij •. di."bet gedaRn bobben. (ltjj ..iJ.t 01' [ ••no.jt.~~
e•. loatlohit8eh) Die ,twee. ker.I.1
[ •.anoo. Ik ,beoh.t werkelijk niet. ik beb er .el&
niet Ban gedao"t.
100"06. Ik ook niet, w,tenlijk· ,niet I
.4rtemi Pkil.Ja . weI. gij.ijt het wei!
Lucal louie. Dat spreekt '. van z.lt. Oij sijt alsgek.
ken aa" bet hbtel komen loopen:. ,by i. gekomen.bij
is "ekomen. en bij b"taalt'ijneverteringen niet.I ..""
:Rell mooije ,0geIdien gijdaaf geyangen bebt.! '

De Indische pers.
De tijdelijke radakteur van het Bat. Hantlelobt.
spreektzijnenlez.r. "UN AFSCRBIDSWOORD" toe.
wllarbij voor 't grootste gedealte wordt gezegd:
Er ZOU DU wij aRU }n·t eiudtt _van Qns ad interim
gekomen zijn, van onZ8 zijue it'!t:i on~8rtelijks, in &iju
gelegeu 1 wannaer wij Iddt met seD enke) woord' afscbeid nomen vau ban. dia d. goedb.id b~bben g.bad
Q

t

onzs kenuiamakiug niet, Le vaTtimaden" en maar of
min getrouwe lezers ~ijn gebleven van ons gescbrijf.

Zou. d. opvottiog. dio wij bij ons optroJeD RI. tijdelijk
redacteur van dtll1 nard dier ,betl·ekkiog toonden -te
bezitteo, bijDB een enke l.0 uaDkbetui,gi~g weUig:en 'oar

batooDd. gll"'t met .e•• till. aRnbeveling ,oor den
Burg. N.tuurlijk zijt gij bet; altijd ver.iut gij ge·
rucbteLl! ver'doekte Jeugsu8sra!
drl,mi Phil. Dat d. duivol u hale m,t uwin.p.o.
teur eu uwe verhalen!
Burg, Gij doet uiat. dan .1."Iereo door de .tad,

gij braDgt een ieder iu rep en roer •. verw.nsohte babbela.,,! Gij strooit de ou.iewijv6.praatjee rand, ekste ..
zonder st&srt!
,1'111.' Fed. Vervloekta leulerkous"D!
LueiI.' Louk. Slaapmutsen I
drl"",; Phil. P.dde,toel.n!
(Alleom,land,,, .moliderell zicn .011 hen.)
I.allov. Ik owoer u. ik ben bet niet•. Het is Piotr

Ivanobiteeh.
Ivanob.Neen. Deen! Piotr Ivana,itBuh. gij hebt het
eerst ... ~ •

Ivanov. Dat i. niet waar, gij waa.t de eerst ••
N ~ g end e T. a 0 n • e I.
D..eifd~; ten aendarme.
a..darme. Eon ambt.naa.. die' op hoogar last .an
St. Pele.,burg komt,' outbiedt u tar.tond bij &i~b. Bij
heert zijn intrek in het

logem~nt

geDomen.

,(Bli de.e lOoord•• •1••• allen ala door de. 61ik'em Ve-

r,

trqJfe~; . de aame.. uit,n ./rr.t.n van ....·wond.ri.g.
fPoep
vera"deFI een.klap• • IUI koudinfl. en .hljj!I ••o .t.a.~)

II e t .e" e r m

-'-'-~

0«

.1 t,

f8IIYOlge;_dtlll Ulda_ .... 1a de ·amail; .1I'IU'IIIef I'

Vertro"'~D' &b(~n"n ':

w\j de _~~~ . . . . hebhuD' '.mobt te
o . .. . . -, • ..'." , ~"
t!""".'
ftmIlI8II,eeD ' 1IIiuborg, dat·oiu! aflloheid iela mM.
..
_0 Sama.ra.nll"
III .... ..
,:
,'.
" .. . . ' . Amer .. Bark Charlo. O. Leerij,H.B:: Fief !liar
808rabllia.
1'o81l'de bH. Hoek .1lI het Iaalat vln 18781'an d"~ .
jarlgllD we
. ' rkllriag ....
.. .
aoteuf .WlDd~e. oouranteloo.",Ned. o.d • . B
.' ark ooperD. ioaB. H, .· 1Iu8.se..lm
. an.,' nw
NederlaDd.
.
: elndl,de bij ' met sen jammerklaolit: hij dlll'fde geen
')ijk, IIU11 "P.:iI6t ...IMeD, :omdat ,~ enk.le der
Nod,,'S.hoenr. , IJoOlCerln; Said He.11lIl alhf n~
,oor .driejaren . gekoeoterde •. ,erwaoht,ugeo was verCbe.ibon.
'flIld, bij wanboople &aD d3 toekom.t.omdet lioh geeu
Ned. Sohoenr. . Sarie Muntolr. Tamiu naar TAgal.
8.I111el te.ek... ffJOl'deed, ~.t hoop gaf. Ala eoo. b~et.
k' ,
profeetelio~rde bij lijD teekeoeo v.~n o.tblDdlD~
VOC>l' de ,oeleD van ' Ned ..;ar.d.ob,I"dlo, ve.weet b~
C;e !;laID ..........&'.

I

i.

t .e d

Aange omen l)assagiers,

::bil~~!~ ~lI~:~beR

gowild." ,oorepelJo bij bet. niot

Por Ned. Iud. 8toom •• Prins Alomder, get.s .....•

'r;;;:•.

Moeten wij met die """rdenio8temmeo P,of ia mia,
~:r i~h~: ~:Vi:e:·O~· ~:~t!~,
v":ou!::~a~~~
""bien tI. keau,o<! 'van Iodle. io : de laataw. aobt m a a n · ·
deD 'I:boel ,eraDderd? Noob b.te.n, nooh htt ao~:;::':'~~~·~~o::!::s'~j.·;:-~o~~:;:·I!I::~.:;sC:~:
d.r. ...roole le.enobeschonwiog ie niet die van den
" ••••• bannolioge", Z. M. ·troep.D .. n Soorabaija.
beer' Ho.k: waer hem de donke.. atippen aU.en en
gebeel v... ldD.ond in het oog lijll go .. Uoo. h.eft ooa
D K th Ii k
.
N dId
betbeldere zoolioht me.r g~troffeD, eo wij bebbeD
"a a 'ome 1~~4~
e er an

~~:no!:o~!~U:~::f '!:~·~O:~i;;:ogop::~b~:

rij':o!:;
gelooflHlrtikeloD Ie ocbrappen. Eo · da.rme~ vol,do~D
wij Diet maar aao' de ,optimiatiaobe. aepiratiin, die m
006 zijo, maar wij lIIeenen te mogeo volhoud.D? dd
o.cublenyertborodu."m'e.n..,Btneoloato· dOPofeeeoan 'v.oBlt,~o'onorWel'ke~elbtlat.ol!clh......
~
••
nu eenmaa1 Diet .aer "de fa.tailien; de oooruit opgevaUe de.kbeeldeo .vau de.e of geneo, het voigt d.ar·
bij · de \Yet 90 den w'g. die de g•• ohiedeni. voorBchrij.
ven. 'en DU" Mogan die

'«t:t

eD die

weg Diet in aile

(Slot.)

D. IICbrijver duidt · op ,ersobilieDde pla.teeo aao,
dnt nnar lijo. mee.iog hot.. toeliobl van deo 8taat
op d. geeatelijke Bcholen. WQQ' lager onderwija w.o .dt
gege,en. Diet atra .. g geooeg wordt gehaodb""fd . A.i,
a qui d. droit! Olle r&akt de.e bemerking uiet; wij
weteo, Jilt ook bij het etr.~G"te to.,ioht· OD'S eeho·
leo Daor deo· eio." d.r wot in orde lull.o worden
bevoDuen.

Maar een aDdere vraag is eleze, of a1 de

dCeien ' voO' ono bloat IIggeo, zoo.~el i. bijn• •eker.
uat el. volk oen t.ookomst be.f,. oool."g b.t ge.n

echolon, door X geno.md, tot de u.oor hem bedoelde
categorie behDoren, En oog ee •• ndoro Haag. of d.

yerledun hecft gebad.

reden, ,oor dit gemis aaD streng t::»8zicbt anugegev80 t

ge!~~ ;:;:;'I:ein";:r~:; ;:~ °ba~t~:~t~:i::;:;~;Ii~~~:; ;::~b·:~r;:\:U.:~b~~~tr t~~:. O::ub~ievo~e~n~:bo:~
ook

omdat tegeo de ijeeren noodz.kelijkheid tocb niet 'Rlf; to

toezicht is opgedragen, beboort dnarolU

.~rij,len •• oodat i.

gelet t. wordeD. dat d. gekozenen g.he.1 oDaCha..•
k.lijk oijn en niet gev •• r loopeD te bukken oode.

de goge"en oUlslanJigh<don all.
b••preking van Ned.rl.od·. v.rhondiDg tegenover, In·

bijeonder

~:"~e:::d:~~:~ gV:~·~D.:o;!~.~~:;ke:::6~~.0~~~~~ :~:t ~:~~!~e:e~::~::~ ~":t g:::te~~~~::~~.i~::r m;:::

!iij

hGe maklill tf 1h!~l&hbn omit.!lgll'\t,, :,OO1' ofJeb 'er> IS8P1ballalill tel~nl!Pttala. '1(\ 1IlO"e!le;.lIUa. maa.lcbalk
I!:l'ijgen vou mnbtun l')l bebaltldogeD. Dne v8Jlde4[o loa "',eodall'dl, lit'uterillWell iieefll belohllAmd, dab
gllIg .'an het op.nli8ll\'y U1fdctel&a1Irt alt bGlI'ger 'oDdt... eette ndnn 811 sen weel in hem .l.Illd.n; de leglti.
wti= II taatliaa. vii 'l'o&lb_, grot gan08jfo Bet fa dna mlaten Ip.elftn ha!'de woo,dlln o'er d~ goddelOOlheld

de sobmdde, x:.thotlekeD, . IlId18n.~ • 18hol811 ntee
be.oeken, wle. be.loek. bun lIIaar.te. "lkwt.l
. 11m
, o.ed.wl,l lilJ
!Jnmogelljk wordb semaakt P , Zon heb nlu beter Sijll
d~n eobuldenlutte laden op,de · scbooden,'wa.rop
b\l bebnortP Zoa betnietjailtereoreobtvaardigor.ijn
de.en betreureDBwaardl,ell toeatand· te 'wijton aBO bon,
die ond~r deD . dekmantel der neutraliteib. bet ataats·
onderwlJ8 un bet Hberali8mobobben'ge8meedP lndlen
het waa.held ia. da' het .. i.tbel.oken der Staats.obool

der bi;lden en bewe'lID!latde ollde. adel aan ' die dinsen een .eiude .moet ~.keD; .d erepnbl!ke.ili a.ntwoordt
koud en Ollvetlohilllg; Ifatmee. 'llien bem ffMgt . nlar
de politlek, .die bo?en~jl't In de ' pl~t. waa,. hij . bet
bevel .voerb. Aileen de o.leanist i. vol'hope' en.bem
vloelen. 8leohtl komplimentjes ov.r . de Iippen •• , Roe
gaet 't u. Oontonn.rd P" due upr •• kt du ma.r4okalk '
een oud ge... raal aaD. die liob luslklbeo den ' pRill en
den p.e.ident beofb geplaatat. , wolk nlouw. brengt go

di~ Isoteto niet gereohtraordigddoor de bemerkiog:
gtJ b••o.kt ,vrijwiUig die .obolen .. iet. Want dat nietb!oo.kell Is eell nooll.nkelijkb.id. oDe door · bet gods.
d,enotlooe ·onderwij. , opgelegd.
..
,~og een paar bemerkingen van X over het oode-.!
WIJ..
'
d .Ia ~.~eeD:~o. waar sectelobolen zijo,.i. bet aileen
r
o:d:::ij:' .:\tre::
e::
derwij8 '101 ' een .eer laag peil kao tegenhouden."
D.~.e oObOWel?D bewering wij,~eD' we m.1 een e~n.
,0U' 'ge ontkonDing of. ' Man. WI) keereDde bemerklDg
o,~ e~ leggen: ,In geme.nte" ~,M~, geeo ••ct ••• holsn
£1JD. IB hot ~lIe.D d... ood... k~hJ.held. om t.geoo~~r
kotlloheke kIDdereo eu kathoheke oude.. den .ob~b
'an .. eutmlit.it .t. h.lldh_ven. die eeD omks_r YaD bet
openb,.ar onderwij. ill eell volkomen oogodedienatig en

'de.. bielp nemen. ,Ik ben naar Ver•• mee ge~omen om
,m.de te deeleo, "elkeeo uitmuotendon . indru" 't go,
ma.kt heen, dat de motie-Perier i. verworpen. Het
leger wi! .vaD ' niete boorou dan van bet Septonnaat
en de bevolking van Forb 1~ Ooq hoart 81 haar ' hop.
op Uwe Eioelleotie ge.teld." De ma.rsehalk glimlaoht
uooit. m... r't i. toob ziohtbaar dat dez. woorden'een

=:~t.a: !·~:~::k~g:~ ::.:tg::~:::d~~.~~d:~.~~~~~

~:"~,io!i!e

~n:l~e~~e!:~~~nt~~~P:~t'ie~:~:r!~,U;~~ :;:~~~~t:

d:1in:·:anOPb·e~b::~ pr·~~~:~~~~~~t~~n~:: e:"a~!:~ ~~: ~tij ~:t g~~:~~

..

e~nvo~:

zij.: - landeigeDareu" tot het r.ehl"r.e.nlr~m behoo·
rende. ex·prefooleD 'vaD Guizot, c.-"fgcvaardigdeD vaD
1830 tot 1848. ben aUeo liet me" Jikwijl. iD b.t 8alon.
Eerst Eag m.n or nellegitimi.t.ll. maar te.en '0 zar;-D dat al bun pogen · ijdel WaB 0111 den pr.aident te
bewegen plaata te · maken . voor eeD ,beteren man".
verwijderdon zij lieh .I mompelolld ; d. bon.partieten
hielden zieb op .eo bfBtand, olD!lat zo 't niet prettig
VOD~eQ .front te biede.n .aD het tlnijdeDd ~"ro.Bme
vaD de Broglie of · do .inquieitor:ale , bUkk.o vao
R.nault ,te moete!! verdragen; en wot de repllblikei.
oeD 8sngaat, Ee 8"honon to ncjoralacbtig om in groo ..

v~rIBuge[) bijzuuder onderwij8, . en wij wogeD 't QU8
.dveD bc . "rg.o. Doet de8g.liJI... AI. gij openbllar
ooderwij. v.rloogt, voldoet aan dat vorlangen 01' uw

zich republikinen DOS men - en als milD geDero.al
Oontonnard ,olgt. nad"t do maarsch.lk bem veelbe·
teekeDeod op den rug heeft geklopt. dall .iet men .det

godsdlenlltwerend onderwijs kao ·tegenhouden.

,W.lke lou.ooder"om.tandigbede? alo wij hier b.d9'len ... ~e to •• loDd zlJn vao heu, dl~ wel opeDb.ar
o~derwIJd verlaogen P

.Het aDt~?ord

HI . eeer

~~~.:ed:o~:~~::n~:n od::~~d~I!~~~.:I. v:~~'e.:::~ID ;:1

eig:~e~o~~:~~1

der drijv.ra i. gee. Dull.rwij .... Jui.t,

~~m·~~i~:~tj::\~::tero:t·."::~lel:O::!. e~~· ~~~~0::1~~:

grondsn liefet 8811 meer bevoe~den overJaten, waar de
teaenatrijdigbeiJ den leok ~~oo taeebaaf mot)t ,oork u·
men, ' a1 wille D wij V-Qor eon oogoobHk niet gewagen
'f.D boogere pliehten, der besobaviog ·opgelegd tegenOftJr barbaarscbLeid, wij voor on8 lijn er ,an overtuigd,

gewezen zijo. Dit ';8 geaohied."
Men ku.n gerust al8 leker aaUU6mtm, doL de schrijver d ~ r:er zi'!8n ttdeu niet du door helD gor.ergde oDnf-

dat d. moatscbappelijke eioell am elka.r het I.voo .uu
aaogenaam mogelijk te mokeD, niet aU.en voor iudividu.o, maar ook voor volken ~eldt; Nederland been
.ich in relatia gesteld tot Iodie. N.derlaDd heeft .ich
godeeltelijk in Iudieg.'ucorpor.erd, welDu. N.d.rland
corge oOk, dat de omgang van boid" lijJeu ge..

haokulijkbeid bezit, Ha~ bij die be •• teo. bij IOU zich
Diet hobbeo verschol.n achIer X, . T.r oake. De.e
• rna.hlige iDvloed der goe.t.lijkbeid" i. het blijve .. de
.ebrikbeeIJ. d.t me. op ie,l.r. bladtijd....0 dit op·
stel ontmoet, Wluruit 'blijkt doze? Mon .i.t bet uit
eene berisping, een 8chool0t'zieoer toegediend . Zou

wild blij,e. Moeielijll. kan do.t ui dt 'allen, wq,ar ' do
harmonie vao belaogeu zien zoo -.tark . doet; gavoeleo :
r;uiter egolsme, d. i. eell egollJwe, 1000ais d~t wordt
opgefat door dd besten Pll edelsten vaD onS geslacut,
zij de leid8Dla.~, en bet overige komt vaa zelf.lI

deze beriHping wel ieta aDders gewe ..'st 'ijn dan sene
r.eet' gegrooue, wlsscbieo wat scharp uitg"Bprokeu
klacbt ? Want, om eena dij:Q stijt OD de · methode van
X over te lle-men, het moeltt ni~t kUDoen geHchi6d~n)
dat .geestalijke broeders en nounetjes" bij de oxaWens

En. op deli . 12eu' dezer ann\'aardde d~ lleer A.
de redactie van dat blad met de volgeude woorolen:

~::~~D~t3:t J~:e~ed:~~!e::~\:v~~~t~:~fb~:~d::m~~j~8_

~:r~~~v::18t;~:0~:o~at:n7:~ t:e:e~id d~:r:;iII!:r:~l~

~!:u:~:~a:iil~:, ~~:~hi~~. e!~;~~~nlke~~n~:::r~ie natl~:!

g.ud . Dit is ge.c~i.d.

!j'el gopr •• t. boudon geen. r okoning met dit rOO de
saloD. Eu dit is te lakeD, want jUiBt uit dit v~rtrek
worden de weukau g6S6veo eu die gebQhnziooige kuoo-

gesteld; It Gellerasl, de heer Tont'D ~ quill~, die een slauopitaar dar uw~n worJt." I JA. dB '; ksn ik flog niet

"De reda~tie 'It:D dit h1ad g e d~rt eonige maaurl e n
tijdelijk .waar~enomen door den Heel' Mr. J . H. 'rerItceg, g6.at VBU .af .h!. d~u uefiuiti e f in ouze haudoD

ooDordeeling vau hun eXame" worden beb.odeld. Dit

peD g.logd. die 01' d. plauDen der partij I.ider •• ulk

000 volkomen beam.n." flui.~ort d. f.brikant,

i6 gesl.!hied. Het m08i11t niet kUllneu geecbiedon, dRt
de /I machtige iDvloed" der Loge gobruikt werd BIB

~~n zouderlioge uitwdrkiog hobben. Wauucer weo
zich des avonda ten tien llro bij den presidont ' aan-

gtt, ik moat fekeniDg bondeD Illet mijue Idezers." It Wat
uwe kiezers,,' zegt de graviD, • wie ho~ft or nu (Joit

VAN ASSBN

O'fer.

De richtiDg del' courant olHle rgaat daarmede in
Zij blijft getrouw ao"
de ' liberale bdginteleo, wAflrdoor ' Zd ,jcb van haar beItasI.. af Het ieitlen, eo di"o met oni"e eigtHle t;tlu.Ltkundige o'fertuiging 8teeda in overeeol3temmiog wareu.
A.Ch~D' we da"rom de taak g€ring: die we OD8 op
de acboudera legdtm, toeQ wa ous d6 eervolla , ondereeb"idiog Jer benoewiDg Ills J1oofdrednct~ur dezer
couraot lit:ten welge vall en ?
Hat zij ,err,·! Overtuigtl toch aJa we zijn VI\I~ d"
foortreffelijke l~idilJg, die on~e voorgBngers aan dit blatl
wisten to gaven, kan de ODze Diet anders dan met ~ell

b.ofdr ....k geeLS verandering.

plio~tmatig

ge,o.1 van b,.obeidenboid wordeD a.ng.·

we bij de .gewooa bczwarcn &:&n derg~lijke
laak 'ferbonden, bovendieu rlog zullen te worstt'!l eu

l"aogt=D, tlU

bobbeD met eene feitelijk. oob.keDdheid door eigdn
eaDschouwiog vlln Indische loeatBnden en 8't)bruikeo.
Wij .winen er nogtaos naal' etreven, fun lieverlede
ook. dat boitevgewona bezwaar te boven fe komeD.

ODze aloude b.lal>got.lliug voor IudiO .al on. daarbij
ateunen. Ouze Ii.ldo voor de Oost-IDdiocbe behoefteD
eo weo8chen mag geacht wordtJD et'.n e · hoogure phase
te tijo. ingetredeo, nu we OD8 met al de ODzen op
dezen bodem htlbbcn overgeplalltat j Ite 'zal naar we 008
vlAif'll BH"n g~k~nR !l1H:l y~tlllJ!~, Wu u, r we :t.RuY:lnkolijk in
k~bnis te · kort 8chi ll teo.
E~ne caak is or, die we gelo()ven bij dtt nan'aar-

ding on.er g.wichtige taak at uodolijk 0p den .oorgrood

'e

moeteD IIlao,tstln. Zij is daze.:

~i"'t . uit bet oog verlier.eode, dnt de bodtlm w'lBrop
w~ one bewegeD, e ('O 266 gebettl aDder", is als di",

de pe...ie!. i" bet Moederlaud .i.t gepla.tot.
W6 vao oordeel, dot €6ne, courant in Jndie 2.06·
d••lgbehoort te worden . ger.digeerd. dat bet g.8cbre,
,en .. ton oll.n tYd. o.der I.d DOg vau den Iol.odor
4an .word.n' gebr.cbt,.en bet wooru .icb bov.nal bi.r
WBlr0P

'zijn

euo

hooggcphua.tat

g068telijko werd

beriept, omdat
af-

g~e8telijke broeder8 of nonnetjsa bij ~en exam8D

H"t moest Iliet kuonen go·

ecbiaden dat personen, ditt bet bijzooder onderwijs tot
levenl!ltaak bobbeD gekozen, op onbillijk~ wijze bij da

E~er juist. Daarom . ziet men ,in eall land, ~8t d~.tyr~IJ"
me v~~ don leerpltcbt D~g nld~ kent, ~8 · gee8t~hJkbfHd,
de drlJver8, haar I machtlgeo tDvloed
gebrulkea tut
bet 'a!brdken - DeeD, tot het b.ouwen van RchaleD, 800dot d1e telken dag'e toeocmen In getal.

~~ ,~~a:~n~~~~:n~~~~e.~~:~:eel:"~ ::nb~~ev:~~r~r t~:

I" het klei,," witte gebDuw. dat iodertijd ' gebouwd
wod am do prefecten ,aD h.t d<parteme.t Seiue·ot·

m.,~ode toeD dot de wiod uit dion hoek ",oei; hY i.llOg
altlJd lId der republikein,ob. club. cn de republikeiD.D
r.kenen DOg altijd op zijoe stem
hetnijpt. Mlior hij
aterut .teed. teg.n de JepubliheinoD. omdat .hij vau
goed gez.tochap houdt e" be, o.oangorm.m vindt, dat

OiS6 (e bui8Vt:l8t~n, maar dat nu den maBrscha!k vo.n
de Republiak ten verblijve dient, bazit de preaidsut
eeo rood ealon, waariu bij 1168 avonde .aijne vriunden
ontvtlllgt en han verfriacht met tbee en cODservative
gespreltken. Zij dio slechta oppervlakkig oordeeleo en
van meeDing zijn, dat }'raokrijkB . aangelegenl,odtm

de 8d~JJijke damos bem zuur BRuzlsn. Do hear Tour ..
Dtlquille - due is zijo D~m etaui; in ueltJ Diet
allae.u ; .vela andere fllbrikanteo dealtm lijn ge,oeleD i
zij ·zoudeu het volslrakt lIiat kwaad viulien nlob ue reo
publiek, maar zonder bunue hUlp, tut stand werJ. go·
bracbt, waut zij achteD dit regilnD lJ~t betlt VODr bun·

E

en avon

db" M
1.1

M h

ao- a on.

m.ldt. dan vindt !lien e.o pasr bedieDd.n, in grij,e

yon geboord. dat eeD maD 'als gij.prij8 etelt op het oordeel

liv"r~i gehuld, die

Indien men bet w8.agt de Katholieken op grond van
ware of ('uware, maar in ieder goval, oDbewet.tn t>n
gt'ltJQleerdo f.,iteo, o:lvoorzicbtigheudB of wat Jies
wOJ e . zijoJ indion men ),et goed\'iudt, un" op du~dB·
nigu g l';} uden te beticbten van onregelmatigheden, on·
rl;!chtwatighedeo, of oorecuLv8srdigheden, dan zou het
m\llstt' t.B voorziciltig . r.ijll ta bedeokell t dat ook bij uola tcgeh8t.audere vd" tliog~ n zicbtbBar zijo. Waarlijk,
niot t.., veel belangBtelling, · mijoll heer~n, niet te Yeel
atoutheid; denkt &Ilon uw balk, wij zuBen zorgen voor

ge reed 8tu."U om do ovarja81!18D in
een derJt3 eXdfUplaa.t', met twn l'.ilvort3n keten over ih\ borltt, den bu·
loeker aaodient, die met. cIJn allerbomiuDclijkst glim.
If\cbje wortlt onhangen door de vrouw dee buite6,
welka lJd groot~ helH .'$n '8 regeerings laatf'oD vrijwil..
lig op de Bcbouderen beert ganomen.. DH president
is in den regel met den rug uo.or de deur gezeten;
het ia een. flinke c:.ilitaird figuur, Zijo mousl-acbe is
vrij borstelacbtig, kort geknipt; zijo grijze, towelijk
WeerblirBtige haren Itijn tot eeD knif boren bet voorboof..! gevormtl. NaQ,st hom op de tafel ligt eeo bi-

'ao oen paard~izeDd domme kiezers? Alszij u uiet weder afvllarJigso, daD staat de Eereta Kam erimmers voor u opeD!"
II Dat IS wo.ar"
aotwoordt Touroequi.lle, lik vergat d~t
de nieuwe cODsLitutie ODB ook . een Edrete Kamer zal
gevan," Eo late n we hopeD, d~t h6t e6U Kam~r v,,-u
P"irs tal we~eD; gij "oudt er tocu niets tegeo hebbeu
barou Tourncquille te ZijD P" braobt de generARl in het
mid.deD, terwijt de bl'lroQ. in 8J1f! hem wet de hand
weokt om wat zacbter te Bprekeo; men · lUocht eenS
hooreD Wilt hij zeide. MI~or de gtwerao.l doet juist ilia
begreep hij dien wenk niet eu vurvQlgt: ,J8, ~iet go,
£llle8 komt in orde, alB gijlieden muar wilt iuzien wat bet

on •• aplioter.,

oocle eD de ' two. dagblodon. waarm.d. hij dweept:

• De oudc:wijoq .. ac.otio blijft voor de U!tfii.Woot&utJD
esn", olluitputlelijka broD van vermeende grieveD."
Met dit woof,1 uitde walk opent X zijue beBchouwin-

dee bee!"8n de Br'l~lid8 l!'ranfa;I an de Figar&, die we·
der no. de B('ilorsing is verBchtloeu. Het behoeft niet
gezegd, dat Diet d", derd~ en vierde kololD der Figaro,

l.ad noodig heeft. Eu wat be.ft bet ooodig? - orde, En
wie kilO d~ orda gev"n? - a!leuD de lDalHschalk, bij

gen over de houding Jer Kstboliek.n I.geno,er het

gevuld lD ot an.rlei a.ekdotun cn a..digbedon. bot

openbaar ondN·wijo. Die bescbouwingeo zijo waarHjk
trefftmd. ESI:st, weder uit de wolk, het woord: Ii Het
openbasr lager onderwije ;3 goed j bet eerbiedigt waar·

blo.d aantrekkeHjk ooen zijn in de oogen van dPD
maarscbQlk, maar wtil de artikelen van den exsorgeaotmajoor, Bucheron, die Saint-{l-tloest teek eot en die een

scharon ' um in opstaud te kom~ n tegen bet lager. -De
armee zal elk 'I)rzet tugen den mau.rachalk flJuikeo ,JI
De beer Touroequille buivert l1iervoof terug; de jong~

lijk olke godsdiellotigo overtuigiog," Dao de voo b.'
winllelijke .euvoudigheid geuronde vraag :
• Wat

eenig talont be.rt om op anerlei wij,eD uit t. roe·
p.": , Dell hemel .ij dauk uat Je dourlucbtig. M •• ·

at. ro.u. beef' 't bem bevsttoiijk getllaokt hoe oterk
bet leger wo! ia. Hij .011 eohter d. graviD ' wol eeDS

booft; tucb de godadi~DBt uit te staDD met le,eD~ schrijven e n rakeueD P" - Hierop is waorlijk geen AntwDord
mogelijk, Hoe onechu!dig: ,lePicn, ecbrij.venj r'e kenen!"

~fabon ODS rest ! Het

willen poIseD over de pla-uneo van Lare partij en
w&arop de meeniog i, geg'r ond, .itlot de Eer$t" Kamer
~au Kumer van pairs zal wczeo .
Mu.ar de gra'iin

leger zo.l uiemant! da.n hem ge·
boorzawen! WI en kan ruen aauwijMD OUt ziju plash
to yervullen "!

Ontegen.eggelijk i. het v.rkwikkelijk t. boor.n be·

verr.adt geen etaategeb.imen. D. f.brikont moet .icb

wereD, dat men be t ideas} is van .Ieger en oatie, Dat
ateekt iemond een bart onder den riam, doet bem btlt
board verhefl'l.m, uu acitoudertl ophalen voor aile be we·
ringeD dat de to ekom.at zoo Ilorgvol ie!. Terwijl de tbee
wordt gediBod en Qe bezoekers bitloenstroomen, i8 de

tdvreden atollen met· de belof,o, dnt bij Dogatan ,al
wat hij maaiLla. ED tevens worJ.t bum herinnerd, dot
hij nu vier Dlaanden ,·oor zich heeft, wa.~'riD hij 't zijn
kitlr.era· aau 't fentand kan brao geD, bael'eel grooter
,-egen het is, dat eeD krachtig 8.Jhlll8.t, die £;jO 8teuo

stokle ultr.moolaan. De godsdieDat beeft. immere niotste

pooitie von lIlac-Mahoo tega,ovcr het leger .choring

vindt io bet I.ger. de teugel. voert. lion dot he~ laud

d ;eo met wat er gelezen of gescbreven wordL. L"at de
kinderen lezeD van den 'men8ch J·ezul en den mensch

eu inalag der ,gesprtlkkeo. Eo steeds talrijker worrIen

strijd9De

worut gere;,;eerd door elm rUUloerige Kamer. En bier·
lDede 110m de gravin afclCbehl, om zicb tot den mo·

Mobowet; "at doet . bet, Het Ing.r onderwij. ia oiots

motio.Pe,

dernao Bay.rd te togo.en. die tcge .. den ecboor.teen-

d~ bezoekers, ou de Nn.tiooala V~rgaderiug,
mo~. op bet punt ata.t uiteen te gaan. D.

rier

rapport va. Veotavon i. o.d.r algom.eno hil".ritoit b.·

d. X van bl. 76. recbtvaardigt de g.estelijke .cboleo.
waaraan de booze X van bl. 72 ve.wijt: ,Het onder.
wij. i• • 00 beperkt . mogelijl[: I••• n••• brijve •• een
weini g rekenen ... d. eerote begio.elen der hoH_nd·
acbe toal." Baperkt of .ni.t. opeDbs.r en loger ondor.
Wij9 staBn dan ,t och geH~lf:
DQarbij~ de sebolen ODder

dt}Q inrload der goaste..: ,

lij"beid lijn d.. · geboorlepl""eD fAn .e,olutie.g.e",
. en ongodadien~tigheid. I,Ziet ~panje! zi~t . Italit; !"
Neem .nog ]"'.nkrijk .n Bolgiii daorbij. 10 dit . oube.
.ohaomdlloid, i. dlt ounoo.e;heid, Geloof. X, dat
we QD8 8te~~B ,zulleo bttijvertl~' tot dan goeden ,tOOD
bij zij"e lezer. Inlke d.wa.abeden ka",.dooo ,.~orb"reuP
in bet debot med. te werken. en dat ... ied.ren wei·
lndien ·de geeat der geeltelijko 8obol.n · de goe.t .gewmenden ,wenk. of ,tsr.ebtwij,ing immer , o.kontelijk
blevon .wne vaD Bpanje. 1I01io. ja van, Fr.okrijk · eo
oolleo weten te waR.deeren I
BelgiU••ou. dan . de t.e.t.nd· bet .obouwsp.l . biedeD
Het publiek iD bet algemeen • .en on lo•• r. in het
d.t on Europa doet. sidd.reu' Geen vaD. uwe . val.oh.,
bij.ooder .'aD onle "Ige:leel. toewijdiDg .an J.di.obe
tooaWIodeo eD . belansen ,ve ..ekerande, verklar.n .wo· hed.D, mear. maar de waarbeid I D. 1••• ling8n der
ge.atelijko aoboleo . word.n in' naJiii oDderdrnkten
teo slotte. , de . rddactie YBO ' bet Bat""i.,..c" Hanti.I.61.a
.e..olgd.lijn in FrankrijkgevaUeD ale ae gij.elaars
w. bebb.n aan vaard.",
'
do. Oo_un,• .Het i. er waarlijk niet betel op geworA; VAN Assn.
den dlar, WMl' de leerlingeo aer ~iizondere " •• holeD

I.

Aal1gekomen Schepen
~ . SaJD.B.rAUa·

, Ned. ,ohoener.Millbor., Seeh 'Manlor van BombaDg,
OapeUe. ' .
,

kend wilt wordeD tot heu. die .icll bij de communiaton

of bunue 8tembuiging zoo of zoo wordt iogericb.t ,
nf zij bij b~t Bchrijveo do methode 'an CallewQert
"olgon of een andere, watl heeft de godsdien8t met
boret-, keel .. of neuBklGnkeo, met loopende, liggende of
staaode lettere to doen r - Bier begrijpt de ruseet fer-

meer eo de .opleiding tot .Ue cbri.tolijke · 6n m.at.

Ned.IDd.BtoOl:Ob. Prins. Alexander, .1. W. K.ij....
fan Boor..baija. <Mo. Neill en Co.
D!:f~~-::g~~~ Scot G. Bartlett van Rosario,

De llllDvAlIige grQVill voegt sr bij : ~Ik on~
d~rstel, moneidur Touroequille, dat gij toch nit:tgero ..

aileen."

Of DU d. kiDd.reD d•• o of geDe uitepraak volgen.

daD a le zeD, 8cbrijfeo, rekonen"! Art. 22 bestaat ni~t

SO BHIPS .. BRRIGT HN.

,.iet

olltvangst te DelDeu, terwijl daarnB

ge810t~n.

Bchappelijke deugden" is eel! woord z r.m der zin. Eo,
wat meer is, X. die bier het tlpenb&ar laRer onder.
wije beperkt tot . lezeD, Bcbrijven, rekeDen", die g08 ·

w. al.verke.rd in bet Rogo.ri ug.bel.id m.enen w.or
te nemen, lal one niet onopge.~t-rkt voorbijgaan, maar
.nllen· we w.n all.n tijde a.n eeoe recbtvaardige kri~i~k w~teD te , und~r.,:,erpe~.
De goede trouw · van' allen; die gero.pen Iljo de
Indisobe belaDgen te behandel•• , oteeds op den VDor·
grond .teUende eo. de .. pc,ooolllijke . ofer.uiging ,an
on.., 'conega·. io' de p.r. ook bij verscbi! v,n ·meeoing
eerbiedige"de, I'ggen" ~e tegelijk de,erklariDg af, daL

d. bemiDnelijke gravin al. voIgt mau bern wordt V'lor'

U1~er? D~ lijet. beboeft nog Diet te worden

bumaniteit en pariaweu !airta form

oozes inzieDa lange dhlO weg steads bet meest gebaat.
Het goede, onferachillig 'faD wblke zijdt.t bet kODle,
,&1 bij n~s a,tsp-ds een gaatvrije wooing vindel.; , wat

.1.

aanbov.liog Van personeo tot betrekking.o bij het
opt3ubaar onderwlja. Dit ';, g;:scbied. Verlaogt man

b8bbete ooderscheid ••. Hen. Iib.ralo politiok wordt

altijd door ~rQ8t,

orleaniatiecbe graviD, Ofar :ijne vBJ.erlanuBli~fde door
tegen ~.e ..Republiek ttl stemmen. Hij is seu. zWBarlijvig
maD, ZLJU hoofdhaQr ie duo, zeer UUD, hij epreekt rad eo
i8 e~n .•800rt van fabrikaut in do proviocie. Tijtleno zijne
verklezlng gafbij zich nit Voor republikeiD, want bij

Republielr te veetigan is fer'oVorpen; hat

Den verDioieD io .611 dictatorBcblip eo het yolk .01 I.·
ven zooalo hetkan en .icb troo.t.n met Jo gedachte: hot 'Ieger w.al.t. ODder de be.oeke .. liot men dell
markie. de Oaet.llane.die bet prorogatie·voorstel deed
eD heljoogate lid der Kamer ' i8; ·tijD gang i. veer·
krachtig; zijn gelaat, ' met donkerbruio , hllfl.r ~mlijst,
mSRkt ee", a.angeoamen indruk; mOllsignor ~abill e, d.e

konaen.liev. bi.eebop van Vora.illea, · di~ .ich wut te
veel. met · politick bamoJitj mOD8ieuf. Tti~get, wieoB don·

kere moustache zonderling .. fsteekt bij zij. ziil'crwi'·
t. h.ren. die de mijn aanlegde "aardoor Tbiera ten
val werd gebraobt ·eo .die, .Ie loon voor de .. ..dien8t.
.. I. gezsDt naa' 'd.nH';ag werd · g.,oDdeD; ·geDeraal '
eh.ogarnia., griD1l11ig. reobt .. I.een .. h.re, blijkbaar
ingeroomeD met de. gaog van zaken: de . priol van
Joiovilie. bij .wi.n. vef8ch~niog i.d ••.. • i.h bllll8t eeD
aerbiedig. buiging te · maken.. ,De prioa. die do.,f i••• ·
dert · hot bombardemeot vo., St. Je.o d'Ulloa, baalt een
gehoarbuia nit den oak VGn zijn ja. 60 pl... tat .ich na.et
de. m!l8".b.uk.Er vormen ,ioh gro.pje •• de g•• prekkeD
worden algom.ener, Middelorwijl komeD Ste.ds meor bO",

mantel leuude,

Dd

heer Tournequille buigt aD ferJllflt

bet roode .aloll, wei overtuigd dat eell .ruau a.o be~
hoofd IItaat, die wen moet ontz,i eo, ale men verdtandig
wi} handel6n.
..,.-~~----~--.-- ---

Aaugeslageu Veudutieu.
DonuerJss 17 S.ptember. Yoor rollooi"g ,.n Dor·
repail! eo 00. YDn houtw.rken nobij hot spoorwegot ••
ti c ~ doorP, BUIJS. en iu het loeaal \'810 bet .venduko.ntoor o.!hier voor rekulllog vu.n de ern:n C. Andreol
vaD bot perc ••1 g.legen op Bolljoug iD wijk.· .Ia G .
no. 670 door mr. SI"et van Hsg."auorp.
..
..•-.. - ..-.---'.- -- -

-

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

A.D VERTENTIEN.

_~_
. __ ~_, .... __ ,__ _,_.. _

__

(Voor hel l."d.)

· ~nbieding in erfpacht .""n een .paresel·. ODontA(Zie J."o.oho
grond in ·,do · re!5identie Be:oeki.
OOllr.ot vno 11 September 1874 No. 78),
gon~en

l:lam...og16

S.ptolDb.r 1874.

Diet ' boter Dooh voor 'bom,nocb v~or bu: I::~~o,p.?,
Niet, alle.o dat bet openbaar lag.r onderwij. blool.

zpekere arm _ voornam9liik orleaDis.~eQ eu gen~ralls ." 0

B~j het .Topographisch ·B ureau te

de.elf,le tint: 'tI•••n opmerkelijk teeken des tijd8. dat
looveol orleaDi,tiaohe g.oer•• I. word.n gevooden in .en

den

delb •• r en ·booge. ~nderwij. opeolijk bestredeo." B.~
stredeD, eo .dat ..!'?g wei ~peolijk. De. duiaterliDg.o
w
' .al.gden. leb;gt'en'18nen. ldgee. m~..
oe.l:~ek.Jle"'elkeedoen h.dter gl'·dedoetlebliaajkr'
b
_
... ,.
Mi
Onderwijs . 0llder i •.terdiot. ·· ,Eo · tnob .. '"- boe rak.D
de ,k.tholioke jongeUngendoor dllc nietbe.oekeo van
boogere bllrgenoholen en aniver,iteileo t'll •lIobter,

de 'ODeo vaD Louis Pbilippe; tiJ beklBgoD liob .Ueo
over do behaod.ling onder bet kel.errlJk, toen .e t.
vergeefs op promotie ,,&cbtten. en .1IeD .t."o bij deD
ma...cbalk in een goed blaadje. WAn~ lij zijD de eeni·
IgneDd'l:tn ohpe.t.,_lbetg.vre'r.dolh8'llhlee:' •.,.fehe.nmeml.obereitee bmeertokdkeen·bno.·
d
.,
~..
DaplrtilleD, de legitimisleo en <1.0 republikeinen. De

de eena ouhangen

begin8el~n

OlD 8S0

groveD; alIa con8titu~:oDele pl&~neu zijn ter nfkodi~g
op~ zij gezet; om kort. ta gallon, de· maarscbalk en ZlJf:l
miDietttra lull en !icb gedurende eeuige mQandeD kuno

bebbe

'

~::tn.a:a:re ,s.~:~:me~~~;:~ ~~V~!:dL~~k ~t:a:~:

op

'
a t a , l a

i~,

fmnco .auHRRgl·erklijgbaa. de Pboto.:.

b.:~t::~~PIii:~Jii:iro!~e:di.~~ u~ev~e;!~r:;

~:y::: ~:I;~f~::::r::I~:e1r.~::e:.~~~":d ~:~:~b:!I~~~ d~s

I

(1835)
B

oorlogs inGroot Atjeh achaal
van f \I GO (t ....

1._0.~OO. tegen don priJ.
guMe. 'lifl'lI cent, )

Batavia deo 18 Augustu8 1874
De :hef d.r VII afdeeliog
het Departement Jan Oo.log
(1192)

K. L. PFEIFFHR.

VeJldutie

Op Dond~~dag 17

I::'
,',8 OE~. AN"." ~4
l,hfiliDOO1.wederom pel: Mall ontvange~;

voor rekening· vaD de ,ftrma

GBOENT.ElV- ZADEN,

DORREPAAL&Co.

FRIEDRIOH ADOJ,PHHAGE toBr/urt.
alB me de.,
BOESMAN& 00.

-,Telldutie

VO\lr

Paardell Veudutie
Op M a aDd a g den

21en dezer

ontving per

tt

A

It

n

Q,

BAZAR

d

DEN.

.Dt'Z~ PA:':\'RDE~\' in

1110g bier Diet nungevoerdJ l.ii~
bekend 0.18 uitsteltende B I,) r g~g 0 e d e tre-k~ en lUJPAAltDEN tolloopers.)
Tv
nnn den Boom , J.net COIUwl,68icn bel&stell
(1322)

SOESMAN & Cu.

Op een nade)' te bepalert c1ag in den loop
,all de maund Septernher
"ullen SOESMAN & ell. op Vendutie rerkoopBl1;
de flfgekeurde

l\-fn.honij ilOuJen 'roile'tten ducheBBtJ.
'rQilell3pie-gels.
SpiegelH ill vers.ohilleude Dimensien .
Porceleincn Il'bee-servie-sen effell wit.} Wit lUtJt Rooue
of ZwartI:' _Oortjea (l.n gedecoreerde.
Porceh:~illen Ifaf!;ll·serviesen.
rreBtmt Koppen OIl prftfHHlt Gluzeu,
Stellell' kristaJleu Drink-gl~y,en.

Bre~d.

SerV(:ltten.

. (072)

BAZAR.

Eau de Oolog"e II S van Engelhard.
Vinaigre nrom.thiquo.
Pain Killer.
Bau:ua Vie de lo.vendo, arnbr~e.
Pleiaters voor 'LiJcdooren.
Japansch. Tandpoeder in p"kken fan 10 duosje.
sl.eM. /2.
'11und- nagel, hleer· en baa!BCbuijeu.
CQurier, tassehen. Eogelsche -verJakt,., laarskappen en
EngelElobe, Reguojattson.
(1131)
B. KARTHAUS 00 00.

ullil

Velldll-LokaaL

opDingsdag

~12en

September 1874

def! morgellB t('n 10

UUl' precieMI

L. PI.,A'I.'ON, Balaoill.
",,\'L~,

lle!'llIitage, Cunblis, Corton, Yultll4ij, Beanne, Amoutilladt', Onto frOlllUt0. lHI\nm.la, I\IuIHlCl CbampBgne en
Carto B1ancho van TUEOPllILE ROEDERER & Cn.
(1152)

,,~ilconditieo da~r-rnn

zijn bij bet \'endu-kantoor Illhier
ter inzllge gedeponeerd.
SOESMAN & Co.

(1334)

4Champngne ''''ijll,
\' a u

BfJOT no .. 43,

phil'hi villdeu in

Wecr ontvangen:

K.operen. Bouilloirs.
(668)

1<'. H. BOUMA.

Pas Ontvangen:

De derdeBulische Expeditie.

pel' Ned. schip "Elisabeth'·

In, herilluerillg gtlorllcilt
£1001'

Echt Constantia WIJN.
" Portwtin op halve fl..
Valkerbier op ~/:, en II; fl..
Gesl!tgt als Pekelwo)'st, Saucijs in
groote Stopfl..
Alles eu groB te rcrkl'ijgen en go e

(1330)

u k 0 0 p,

J. 0,. H. ARNTZENIUS.

B'A ZA. R.

KA.AR'l'

PI'ovide" .;" "Uk ab:
Do~U~!;!!::~l:~;:!~~l~:pe~t~~:~'b!~fj~;,en~)cl~~~~~~~l::r~:
HpijboontjpB, E,'ell16o, Andijvie, Bloewkooi" SpiIla~ie,
Sperr.ie-Booutjea, BruBselache Spruitjes, Knoleeld~ria,
Seller'Ie nn ,J Uff, A~pergienJ Aapergie punt.jeB, Chirl'tij,
alles in heele en halve blikken,
Kalfl3chijf; Kulf~.kBrbl)llaJe~ K8If~-galatillu KalfsfvIlRdt), Ot"l:!ell-rolla.de, Osseo·lapveD, O.dWHtlchijf.
PntrijZt)/:I, fl'uliIlgon, lijl'lters, Vinkan, ~alfs g_~h8kt~
Keulscha FricadelJ Ossen.gehakt, ZWCZtlflkltt'lIt, getru~
feerde Leverpnst,ij. versche Zalm, :gerool~t~ Ztllm, ge~
ruokte Elft, g(~brBden Pal ing, Lengvisch, MOB6el.en,
Oel:SteriJ, Kreeften, SardijntjuB, Sl,)'hil\lpiHl ragout, S.chlldIH.d' 8oep, Knlfs-soep, Qssdn.Boep, BOUillon, O~senhus
pot, Bueteukool meb Saudj6jes, GaratenH:llk, ,gerooldrl
Ossanho!lsJ gCl'ookt Vleetlch, alles in blik.
Rook'i\'ol'tltJ Ro]pene, P~kelwoc~t, SUUCij:lBUll, l'\)(,de
Kool ~uur·kooJ ':raftJlzuur, Appelell, Ptlerell, Ruzijllen
An a~delen, Suc~ade, Sllippel's, Pruime(Janteu, Verwicelli, l\faearouie in ilessaheu.
. ..
.
~'

,

I'opereu vierkanle Linialeo.
ill 8tellou van vier stuks die in elktinder

BIJ

J. H. SCHMIDT.
Zeer fijne 'l'ricots Nouvaute,
Zwart blaauw IJaken.
"
"
Satin de laine.
Russisch Linnen ])l'ill~ en Twillo.
Drap d'ete,
Napolitaine.
Alpaca.
Engelschc Ilemclen en Booden.
j<'ils d'ecosse Sokken.
Plaids.
(1331)
Jlegen-Jassen enPijpen.
Verschillende soorten Hoeden.
Zijden Petten.

kunncD geechoven worden;
G. C. '/'. VAN DOltP & Co.

(478)

TUIN-SCHAREN,

your hat Bu'oeijl'-n v'an Booml)j~9 en Ree'stefS, Nieuw
model, van PEItl~Y en Co. it J 8.·(1214)
G. O. '1'. VAN D01~P en Co.

Rotterdamsche-A potheek.
s'rEEDS VERKRIJHBAAR:

Hollowaij PillenenZalf
EN

GAUVINPILLEN.
N. A. WANNEE.

(464)

~oetemelk.che

van
HaanlJes llier van .P. S. Hend"rp.
V,,!ker Bier VR-l1 Vollf!.t.lhoven en Co.

Me. NEILL & 00.

I

Ba)Jl«~t

BulI:ker

nOD J 0 'N

o.

(198)

-

Samarafl!l.

-

~-

-

- ~----

Bout- .Aankap
(OED AN G AN.)

n•• tellingen

opaBe 800rten van DJATTIE-HOUTWERKEN worden· nangeuom.n door d.n Admini,
atrilteur
G; M. GRIBLING.
Adras. per spoor1lalle Cltdangan. ·
(970)

HOlloway's Medioijnen
I10LLOWAy'S,PILI-,l;N ;EN, ZAt,F. - , ,Gevo.ll.rJi.:I;~ -Diarrhea• ......:. De
oorznl,en dozer vf\uwa.kkeD~6 ziekte zoo '8rschi.1Jend, en do wijze
harer l.Buval!eD ,zoo .vel·~nd,elijk, ,zijDde, geven ,_ e&n voldoe~de feden
vaD het belaDgrijk allntal barer _81~gtorrer8. Ouder Hollow&y'a behandeliD~. at is de OIm:aak de~ll~ zil.lkte- in (lni$Ie:~il gebulrl zal de

uits\al!j even gUllstig ,zijo. ~etzi.l.de maag. ,~e le~er of. klainere ~n~e-,
wandell d\'l zetel van de -neUe_ 18. WIlOt, ZIJDll, p_lllcn me:t ,oordeel,IUgenom en, en zijn zalf goed op de "zijden' d~r ,?J:lderbuik jagow,roven, bdeugete~ de, zwelliog del bluedvnten en regelen iedltre ,verkeerde werking, lVaaruit die ook o~t~tant. Bt~i~e 'middelen, wark,en
regh:rl'ek8~ ,tot horlltcllen :vnll' hot JUlde-o\'eu"Jgt tn ..8t;b"'D ,ge.oehgboo to' p.ikkelballrbeid. 2iekel~ke en, gezc>nde 'nfeobeiding, ,nntuur·
lijke en, bui,tellsporige'iozing.
Dooajet Pill~n,: van f). '/ 8~ -~n f G. _Potj ee ,ZalC van.f L 13

e.

f~.

Cberi~oD' ,W,-CALtSTANS &; ~vo,-,ragal 'A. J. vim' def VOORT.
Pekalongll.ll' W. Eo' HANA Solo. ARNOLD, en (;~), .'eo "COENAE,S.
KlaUen,J~
S1jlEU-)fag"laug J. A. Z;EIJDEL"Sllmaraug',GO;Er.
HAltT .. Co .. DE GROOr KOLt'~' .• n. Co. 'i'ANNEE, O. C. 1':
VAN DORP 00 Co • . ~. L. DE I.YOIl ..
(67Gi
SOESMAN eil Co.

n.

P. p. c.
(1329)
... -_._-'-" ..._
-- - - - - KA~TOOR.

.- ~-----.-- - ,~"

..... EXP8D1TIE EN .lfOllYlssm

Expeditie va" all. geederen naar do· biouenlao.
den ",n Java, DBar all. pl.ate.n daarbuiten .oowal
Vervoer vall produoten van .f hetot.MOIl
oanr do l'akhui.en op de Bchaal porpie"l Suiker /.0.12
• • .a.,lol·o produeteof 0.18.
Bij weging RQII dC;l Spoor, 8ftIl8prokelijkh:eid, yoor
olHlerwichten.
Het uitvoereo van KommiBsieu e~ bet in .. ,en , uitklare~ van g()ed~ren tegen sleohta 2.'/a%'

R.koUlDlnndeert "i.!. beleofdelijk ,oor · bet bondeo
van Vendutj~lI.

SOlllnraug HeereliatrouL

HET STOOMSCHIP

Prins Alexander.
HezngvoerJer KAIJSER,
rertrcl,t den] 7en dezer des morgeu8 8 uur naar
Batavia, Patillng, 'l'elok-betong, - :Krou, BencoeItlD,
Muntok, I)all:llUbang, Riollw, Singapore:,: : PioBllg, Edit
Gighau, eu Alj.h.
De Agenteo

Mo. NEILL

Oog"ac Jules Robin, Oampredon

&;

00.

NHD. IND. STOOMVAART MAATSVHAPPU.
Het stoomschip

John

~~J~:

Albcrtij,

l\IartiIleau_
Likeurell van }~ockink.

~~~~----~,-

Rood. en witte Porlwijn.
Madera, sherrie Wijn.
Oherrij Cordial.

_,

'Villem Kroonprins <1er Nederlall{lell.

Marasquino, Cb,artreuse.

Gezagvocrder DE. WILDE,

Vruehten op,Wuter en Br.ndij.
Bitter Longn, Vitae van 1<'ockg.
Vermouth.

vertrekt dell 18en dezer
Soerabaijo.

Moet 'ep. Cbandon Ohampagne.

Roederer Champagne.
Sparkling MOBolle.
Diveree lthijnwijneo.
.
'I'egen billijke prijzen Bt.eJ. vooruouden, bij
(458)
l!'. H. BOUMA..

TeKoop!
van de dertien actien Qud

Samarangsch Praauwenveer,

Groote ·VormleerDoozen,
om bet onderwijs· gemakk.lijkto makon

8/ 16.VAN DORP

unr b"nr

De Aganten
Mo. NEILL &; 00;

&;

Ii; ,.6000.-

K,tHlS,

Oappertj.B, Apolinaris water.
B .. KARTHAUS an· Co.

T.

tleB Dlorgens 8

(1328)

c

( 0 6 3 ) G . O.

p. ZWAG,BR.

(284)

NED. IND. STOOMVAART IAATSVHAPPIJ.

Norway Pale ale.
Engelscb Bier van Cooper en Co.

Krnid.n, Wijn a.ijn (800)

vedcrijgbam' . bid

F. W.WILLERS.

(VJHI)

B. VAN LEEUW}JN & Co.

P~ike;,H'~mmeD, Zoetemelkscha -on LeidBcn~

Filterdock.

~J· .J:-;:'l~-:RUI'JVEN8

mae h t i gd e do H. e r
J. G. KOKER, .hNgnwie.

0

w

.I, A Z A. B.

(1357)

v .. rlaat. Java..

KAAS, ZWlt·

Oalifornische Perziken,
en Z"lru in bilk, fraw
bozoD Koehj.s, .• nz. en~~ ______ (1153)

Wijn .Sl. Juliell Medoc.

J. H. SOHMID'1'.

Pas Uitgepakt

IlIFF. W. WILLERS",

serscbe KAAS,

A~rikov.eD, Peer~n

VBn

BALI.
it .( 4.G. C. ~l'. V AN HORP en 00.

(09S)

bij

iog.volge artikel 27 'aD bet reglement.
De' S~cretaris
H. WILKENS.

(1326)

ala naar Europa volgeue bE'kand iaag tarief.

Pas Ontvangen:

•
.
. HAM. MEN,

Kapiteill ter Zee,
mot twee tt"l'I'eiD8cbetFlcn en ('eu

ALGEMEENE VERGADERING,

op W O.E N S D A G den 23en dezer,

(1~25)

}'. H. BOUMA• •

(1136)

verkrijgbaar:

'II/t]

SocieteitA.micitia.

G

Versch A pp, water.
Mai 'l'rank,' nog nimmer hier aangevoerd,
heerIijk van smaak.
Liqueur de l' Ermite.

B. KAItl'HAUS & Co.

Fa H.B 0 uln a,
j"dl~i€~

ABELSSr,
Ll Graveert opSteen en opO
Metalen.

voor 12 Personea,
)'. H. BOUMA.

(459)

Tafelkleeden in soorteu.

r;JOIII'g'O~'f!(~

(954.)

en

BIJ

yerkoop "all bovenbedoelde afgekeurc1e

Huisvendutien.

ontving ik

StolJ"n Doru""t, T.fellaken met SeHeUen.
(1132)

00.

__ F.II~ BOUt",!?

reooDunanJeert ziob' ,oor haL houden, van

Pe,'sloOlftel' ,;l.olland"

'Y!tsch"tellen in Boorten.
Groote en Klein.., KlJ.lUerpotlou met DekscL
GodaUlRSjjeerd ~Jlllfelgoed nun stuk 10 ,~m 13 kwart
id.

DORP en

EET-SERVIEZEN,

E· lis abe t lI"

(11135)

VAN"

Wasch-stellen

F. H. B.O.UMA,
Gerookte· Elft.
Deensche Boter.
Puike Z. M. en Leidsche Kazen.
Poeder Chocolade.

I'adla:n ti 0 E S 1,1 A N & Ct), vendutie houden raIl:

PA~4Il-

G. C: T.

SOESMAN & Co.

(1104)

120 J1Jcht Bimanesche

Portefellilles, v!lJlf8a f12.

(1211)

Eerste en 'l'weeue 800rt 1 JZ E·R LA. K.

[J

en I 5.-

beslng van '/4.---

I~ede ..e ..

W'eJerom Ontvangen: . . .

fl!kening ran belaugh'ebbenden verkoopen:

1 kti, 100 'pa,. Lasting, Jl)OJ,' Z6e\fat~'r bescba,digu.
1 " 44' '/" d,n. Ha.ren Hoeden.
1 partij S(.hilderijen in Oli.-ver£'
.1
groote Sl)i~~eld,
1
~ijden Parnp:ulthl.
1
II
Heeren Veston.
I
" 'Ge.lagt iu StopJ\"
'mu:. eDZ.
F. H. BOUlIIA.

lVotitie . Boe~es.met· verguld

van P"rtnatal door den H.erOOLENBRANDER
aldaar met d. meeste zorg .e,.aDl.ld .n per mail aan
one gezemdell thana on't~augen en per it a t t i 6 te~·
komeo
bij.
BOESMAN on 00.
(958)

van
}'. H. BOUMA.

Opmijne vendutie van Vrijdag
tal -i'k

Perry. & Co.

Versch Indigo Zaad,

v.ndu-Io~aal

het

ltookvleeso,b i~ blikkQn.
Saaoijs d. Sautogne. ,
Groanten· iD . ftes8~he.D .en blikken.
Gealaobt iD stopfla. en
Portori.oo TABAK van PLOOS vaD AMSl'EL.
(1291)
F •. B: BOUMA.

Bloern-Zaden.

Op Vrijdag 18 September,
in

L~:~e~Pf~ :!~.

van

nabij hot. S p 0 0 r wag - St a t10 D,
,aueen ~artij prachtigeBALKEN. 0D a tout
v~n e,n partijtje KROM-HQUTEN, door
(1827)
P. BUIJS, H.

(1332)

P·J".~~~8en:'

,

September 187'.

00.

zijo nog, olechtB 10 "lindeelen teverkrijgen,
Ta bevrageo bij
,
(1823)
SOESMAN &; . 00.

'Wl\'\\}~1 Nell
in.deBlinde
(712)

nUl S:

Spek.bran.t.

HOEZOO.

Metalen
met
T,~ee HefboOmen,
die zoodani~ knoneu· v.r.ot worden, dnt· DleD all.

schroeven, .••If. -wagen-schroeven
gemakk.lijk kiln .108. maken.
of .5.- en / S.,G. C. T. VAN DORP & Co.

(1924)

Zi'veI'en .£Ylin"der· Hor'"gesi
iI/3fi.--- .
(l212)

G.O.

T. ':ANDORP eO.

po,

Samar.llg,

V

12

Septombor

J. E. M OTT.ENHOlfli';
1f:!?4!.;:.;· (1324)

oorepoedi.g. beV9llenVanee. n. zao.n:: ....•..•. -

Bam.rang, .. .
14 Septeoiber 1874.

H. A. L.PHILlPS,
e6htgenoot~

van
W'.N.1Q:M:

.. . , . . . ..... .• .. ...', '(18~?~

~~i:i.:tm Mr.R.';VORST~:S••lp...arukbrlj .,;.;. !l; ·.0. ":VAN . D01l1" Ii .C••.· ~

